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 السلطان غازان وقوانينه
 والياسا املغولية سالميةإلة اوفق الشريع 

 

 املدرس الدكتور                                                      املدرس الدكتور    
 سبله طالل ياسني                                                              فيصل كاظم أمحد                              

 قسم التاريخ –كلية اآلداب  –جامعة البصرة 
 

 ولألاانًبحث 

 غازاٌ بٍ أرغىٌ وأسرتّ 

  -أسًّ وَسبّ :

غبىاْ ثٓ أهغْٛ ثٓ آثبلب٘ٛ       
(0)

    ٚٔمً أْ علٖ وبْ ١َّ٠ٗ ,ثٓ ٘ٛالوٛ ثٓ رٌٟٛ 

)ووّّٗ( 
(3)

 ّّ أٍُ ٝ ٔفَٗ ثّؾّٛك غبىاْ ,٠ٍٚٞك ١ٍ٥ٗ أ٠بَ ٝفٌٛزٗ ّٚجبثٗ. ٚث٦ل أٍالِٗ ٍ

١ِو ٔٛهٚىألأْ أ لبىاْ أ٠ًٚب ِْٕٚؤ ٘نٖ اٌز١َّخ
(2)

ٌّب وبْ ٤ِ ثب٠لٚ 
(4)

فٟ فواٍبْ ٥ٍُٚ ثملَٚ  

أٔٗ ٠َز٤١ٞ كف٦ٗ ٠ٚىف١ٗ أ ِو  ,ِٕٗ خ ه ٔٛهٚى ثؾ١ٍأّب ٚ غبىاْ ٚرغٙيٖ ١ٌٍَو ٔؾٖٛ ٌّؾبهثزٗ

   فٍّب ٍبه اٌٝ فواٍبْ ٥ٚفٝ ٥ٕٗ غبىاْ ,أهًٍ  ِم١لًا ٌل٠ٗ  غبىاْ ,. ٚأٔٗ ١ٍؤر١ٗ ثمبىاْ

    ٚموو أٔٗ ٚفٝ ثٕنهٖ أ٠بٖ ,  خاٌفبه١ٍ ٚأ اٌّغ١ٌٛٗ ثبٌٍغ٠َّٚٗٝ ) اٌمياْ(  وج١وًا ٔٛهٚى للهًا

أالٍال١ِٗ أٍُ لبىاْ وّب فٟ وض١و ِٓ أث١بد ا٦ٌْو اٌزٟ ِلؽزٗ أٚ  ٚلل ّب٣ فٟ اٌىزت ا٦ٌوث١ٗ

مِزٗ .
(5)
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 -: ّــــنمب

ٍّه اٌٍّٛن ,ٌمت ث 
(6)

وض١وٖ أٍٝمٙب  أٌمبثًب ,أ٢أْ ٌٗ(ـ685٘)د وٞجاثٓ ا٦ٌ مٌه وّب ٔمً 

٠لْ اٌىض١و ِٓ ك٘نا ٚأؽل ٦ِبٕو٠ٗ ِٓ اٌٛىهاء وبٔذ ِٓ ثبة اٌزٍّك ٚاٌزموة اٌٝ اٌٍَٞبْ ,

اٌّموث١ٓ ُِٕٙ ِٓ اٌجالٛ,. ٦ًٌٚ أّٙو٘ب  خاٌّئهف١ٓ ا٦ٌّبٕو٠ٓ ٌٍٍّٛن ٚاٌقٍفبء ٚفبٕ

,ٍٍٞبْ اٌٍّٛنٍٍٞبْ أالٍالَ
(7)

 .ِٓ أالٌمبة ,ى٠ٕٗ اٌّّبٌه ,ٚغ١و مٌه 

 

 -والدتّ وطفىنتّ:

آ٠َىْٛحٌٚل غبىاْ فبْ فٟ عي٠و
(8)

ّٓ ٔٛاؽٟ ِبىٔلهاْٚرَّٝ أ٠ًٚب أثَىٛٔ 
(9)

فٟ 

 خَ ( ٚلل ٥ٙلٖٚ اٌٝ ِو٦ٙٗ ؽَٕ 0370  /ٖ  671اٌزب٤ٍ ٚا٦ٌْو٠ٓ ِٓ هث٤١ أالٚي ٍٕٗ )

أثٕبء اٌٍّٛن خر١ٍك ثزوث١ حا١ٌَو حِؾّٛكخ ٥ف١ف (Mogalgeen)اٌقٍك رل٥ٝ )) ِغبٌغ١ٓ((
(01)

 , 

 وّب ٕٚفٙب اٌّٙنأٟ. 

َ( اٌٝ علٖ 0375ٖ/ 672)ٍٕٗ  -هغًّب ٥ٕٗ - ٚفٟ ٥ّو اٌضالس ٍٕٛاد أهٍٍٗ ٚاٌلٖ أهغْٛ  

 ا١ٌٖل ثبٌجٛاّك ٥ٍٝ  ر١ٍ٦ّٗفٚاًل ٥ٓ ثبٌٛؽلح ٚا٦ٌيٌخ  فٟ أٚافو أ٠بِٗ وبْ ٦ْ٠و الٔٗ,آثبلب

هٚاٌٖمٛ
(00)

ٗ أث١ َز٤١ٞ أْ ٠وف٘ ٔمً أٔٗ للِٗ ٌيٚعخال٠ , ٚٚفمًب ٌٍّوا١ٍُ اٌّغ١ٌٛٗ ٚألٔٗ 

)ثٌٛغبْ فبرْٛ( ٥ٍٝ ٍج١ً اٌقلِخ ٚا٦ٌجٛك٠خ
(03)

زوً ف١ٗ لٛا٥ل . ٚلل وبْ آثبلب علٖ ّغفًب ثٗ ٠ف 

 ٚأاللجبي . خإٌغبث

ٚوبْ ٠غ٤ّ أالٝفبي ألوأٗ ٦٠ٍُّٚٙ إٌياي ٚأٍب١ٌت اٌٖوا٣ ٚاٌؾوة ٚوبْ ٠ؾف٠ لٛا١ٔٓ    

أالٝفبي ا١ٌبٍب ١ٌٍم١ٙب ٥ٍٝ ٘ٛالء
(02)

. 

ٚلل ٥ٙل اٌٝ ِوثٟ فٞبئٟ ٠ل٥ٝ ) ثبهٚق ثقِ ( ِٓ اٌقٞب      
 (04)

 خ٦١ٌٍّٗ اٌقٞٛٛ اٌّغ١ٌٛ 

خٚأال٠ٚغٛه٠
 (05 )

اٌّغٛي  وبْ ؽ١ش ٚا١ٌٖل خٚاٌوِب٠ خّو٣ فٟ ر٦ٍُ اٌفو١ٍٚ حٚفٟ ٍٓ ا٦ٌبّو

وّب ٍٕوٜ ف١ّب ث٦ل أ٠ّب ٤ٌٚ  ١٦ٌِٛٓ ثٙب
 (06)

. 
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رؾذ  حَ ٚوبْ فٟ رٍه اٌّل 0379/ ـ٘ ٥678بَ ِور١ٓ ؽزٝ ٔٙب٠خ  ٠ٚٗجلٚا أٔٗ أٌزمٝ ثؤث١  

ٚاٌؾوة ٚرؾًّ  حعلٖ ِؾبًٝب ثؤالِواء ٚااللوثبء , ٚوبْ ٦٠لٚٔٗ أ٥لاكًا وبِاًل ٌٍم١بك خه٥ب٠

 حعو٠ًب ٥ٍٝ ٥بك ح٥ٍٝ ٍٚبك ٍوعًب ٤ٚ٠ ٚالٍٚبكح  فىبْ ال٠ل٥ٛٔٗ ٠ٕبَ رؾذح ٕٕٛف اٌمَٛ

اٌّغٛي
(07)

 . 

, ٚثمٟ ٥ٕل ثٌٛغبْ  حَ ث٦ل ٍٓ ا٦ٌبّو 0380/ ـ681ٍٕ٘ٗ  بعلٖ آثبل حٚٔبٌٗ اٌؾيْ ٥ٍٝ ٚفب     

 وّب ٘ٛ ٦ِٙٛك ٥ٕلُ٘ .ام أْ وفبٌزٗ رىْٛ  ِٓ َِئ١ٌٚخ آفو ِٓ ٠زٌٛٝ ه٥ب٠زٗ  فبرْٛ 

ٚ٘ٛ  عٙلًا٠ٕمً أٔٗ عوٜ ؽٛاه ٤ِ غبىاْ اٌنٞ أثلٜ  خ١ٔٚث٦ل ر١ٍَُ أؽّل ثٓ ٘ٛالوٛ اٌقب    

 ٠لاف٤ ٥ٓ أث١ٗ أهغْٛ .

 

  -أوالدِ:

, فّٓ أٚالكٖ ٌٙٛغبِْٓ أالٚالك ٚاٌجٕبد ح ٥ل وبْ ٌغبىاْ       
 (08 )

وبْ ٠وافك أال١ِو ٔٛهٚى 

أال١ِو ثَٞبَفٟ وض١و ِٓ هؽالرٗ , ِٚٓ أٚالك غبىاْ 
(09)

, ٚلل رٛفٟ ٌٗ ٌٚل ٠ٚل٥ٝ )أٌغٛ(  

أصٕبء ؽ١برٗ
 (31)

َ ثّل٠ٕٗ أٚعبْ 0399/ ـ٘ 699. ٥بَ 
 (30)

ّؤْ ٌُٙ ٌُٚ  ال أالٚالك ٚع٤١ّ ٘ٛالء 

, ٤ِ أْ اٌّٖبكه ا٦ٌوث١خ ٚاٌفبه١ٍٗ ٍىزذ ٥ٓ وً ِٓ ثَٞبَ  خ٠ورمٛا اٌٝ ِٕبٕت  ِوِٛل

اٌّٙنأٟ  خٌٚٙٛغبْ , ٚ ٦ٌٍُٙ أ٠ًٚب الٚعٛك ٌُٙ ٍٜٛ فٟ هٚا٠
(33 )

 .َ  0208ٖ/  708د 

 

 -ّ :ـــــــــأخىت

أْ ٌٗ أفٖٛ , ٦ٌٍُٚٙ الّؤْ ٌُٙ ٚال٠ؤثٗ ٌُٙ ٌُٚ ٠نووٚا ٍٜٛ  حٌُ رنوو اٌّٖبكه ا٦ٌّبٕو  

َ ( اٌنٞ وبْ أ٠بَ أفٖٛ غبىاْ أ١ِوًا ٥ٍٝ فواٍبْ صُ  0206ٖ/ 706أٌٚغب٠زٛ )د  أال١ِوأفٖٛ 

ر١ٌٛزٗ ٚلل الِواء ٚاٌٛىهاء ٚوجبه هعبي اٌلٌٚخ الف١ٗ ٍٚٝت ِٓ أ إٔٚٝ ث٦ل ٚفبرٗ ثبٌٍَٕٞٗ

٥ْٚوْٚ ٥بًِب, ٚأرقن ٌٕفَٗ  خ٥ّٚوٖ صالصَ(  0214ٖ/  712ٍٕٗ)  خعٌٍ ٥ٍٝ ٥وُ اٌقب١ٔ

أًٍّب أٍال١ًِب ٘ٛ ِؾّل فلاثٕلٖ, ٚرٍمت ثغ١بس اٌل٠ٓ ,ٚوبْ ٖٔوا١ًٔب لجً مٌه صُ أٍٍُ ٥ٍٝ ٠ل 

, ٚعو٠ب ) ١ٍ٥ُٙ اٌَالَ (صُ رؾٛي اٌٝ ِن٘ت أً٘ اٌج١ذ ِٓ ٚ ىٚعزٗ ِزؤصوًا ث٦ٍّبء أالؽٕبف
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٥جل اهلل ٌّٚب ؽٛي ِن٘جٗ ٍّبٖ اٌّغٛي فٟ رغ١١و أالٍّبء فىبْ ٠ل٥ٝ ) فلاثٕلٖ( أٞ  ح٥ٍٝ ٥بك

ِٓ أً٘ ثغلاك )فوثٕلٖ ( خا٦ٌبِ
 (32)

رٛفٟ وّب ٘ٛ  . أٞ ث٦ّٕٝ )٥جل اٌؾّبه (أٚ غالَ اٌؾّبه 

ٍٕٗ ٚأّٙو ِٖنوٛه أ٥الٖ ِٚلٖ ٍٍٕٞزٗ صالس ٥ْو
(34)

 
 

 -ازاٌ :ــات غــزوج

اٌيٚعبد ٚإٌَبء ٠زَُ ثؤالؽزواَ ٚاٌزمل٠و ٚأفن ِْٛهرٙٓ  حٌٍّغٛي هأٞ فٟ ٦ِبّو 

٘نٖ إٌَبء ٟ٘ ِٓ ٠ىًّ ١َِوٖ ٘نا ا٦ٌْت  خ١٥ٛهاء ٠ٚجلٚا أُٔٙ ٥وفٛا  أْ ٔاألٙٓ ِْٚبهوز

 خاٌنٞ ٠ؾزوَ ٠ٚمله ٢ٔبَ أالٍوٖ ٚاٌمج١ٍخ ٚٝب٥زّٙب . فىبٔذ اٌّوأح ٥ٕلُ٘  رؾٚٝ ثبٌو٥ب٠

 ن ٚأالِواء .َٔبء اٌَال١ٝٓ ٚاٌٍّٛ خٚاٌّىبفؤح ٚفبٕ

صُ ِٓ  (ٌٍٛلًٚ)خر١ّٛه وٛهوبْ ِٓ لج١ٍ ٕىِٛ خثٕاوبٔذ أٚي ىٚعبرٗ رَّٝ ) ١٠ل٠مٛهرمٗ( 

ثٌٛغبْ فبرْٛ
 (35)

خ ٕؤّج١ً اثِٕو١قبرٛ صُ أٍز٦بك٘ب غبىاْ ف١ّب ث٦ل ,صُ  خاٌزٟ وبٔذ ىٚع 

رٛلبر١ّٛه
 (36)

ِٓ , ٚأفوٜ رَّٝ وٛوبعٟ ِٓ أٚوٛوبع١ٓ صُ ِٓ ثٌٛغبْ فبرْٛ اٌٖغوٜ ,صُ 

ووِْٛ فبرْٛرَّٝ ح كٔلٞ فبرْٛ ٚٚاؽل
(37)

َ( ونٌه ريٚط 0212/ ـ712٘) خٌزٟ رٛف١ذ ٍٕا,

ِٓ )) أ٠ٍزٛه١ِِ((
 (38)

 . 

 وٓ غ١و ِغ١ٌٛبد ٚال٠ْبه ا١ٌٙٓ أال ٓأال أْ ٕ٘بن ىٚعبد أفوٜ ٌُ ٠ٖوػ ثؤٍّبئٙٓ ٦ٌٍٚٙ   

ّبد ؽزٝ ٥ٕل ٢الأٔٙٓ ٦ِالل ٠ىْٛ ٍواهٞ  حر١ٓ أٚ اٌيٚعبد وّب ال٠قفٝ أْ ٘نٖ إٌَٛاثبٌقٛ

موو ٌمبئٙٓ أٚ رٛك٦٠ٙٓ أ٠بٖ ٥ٕل اٌَفو أٚ اٌزٛعٗ ٔؾٛ اٌؾوة ., ِٕٚٙٓ ىٚعبد ِٓ إًٌّٛ
  (39 )

أٚ 

ِٓ هأً ا١٦ٌٓ 
 (21) 

أفزالف ث١ٓ اٌّئهف١ٓ ا٦ٌّبٕو٠ٓ ٌَال١ٝٓ اٌّغٛي فٟ رؾل٠ل ٚاٌزلل١ك فٟ َٔت  أثٕبء  ٠ٛعل ال

عٕى١ي فبْ ٚاٌنٞ ٠ل٥ٝ )رّٛع١ٓ( خأهغْٛ فبٌىً ِغ٤ّ ٥ٍٝ أُٔٙ  ِٓ ٍالٌ
(20)

أٚ رّوع١ٓ ثٓ  

١٠َٛوبٞ
 (23)

ثٛكأَزبه ثٓ ثٓ ثوٝبَ ثٙبكه ثٓ وبثً ثٓ رِٕٛٗ ثٓ ثب٠َٕمو ثٓ لب٠لٚ
( 22)

٘ٛ اٌغل  
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أالٚي ٌٍّغٛي ٚاٌنٞ ٠ٕزّٟ ا١ٌٗ عٕى١ي فبْ ُٚ٘ ِٓ ١ْ٥وٖ اٌجٛه٠غ١ٓ . ٦٠ٚل لب٠لٚ ٘ٛ 

 اٌّغٛي االٌٚٝ ؽ١ش ٌمت ثبٌقبْ . حاٌّئٌٍ االٚي ٌمٛ

.وّب وبْ ٌٗ خو١ٓ ا١ٕ١ٌٖ حوبْ ٠َٛوبٞ ثٓ ثوٝبَ ِّٓ ّبهن فٟ ؽوٚة اٌّغٛي ٙل أٍو ٚ

َ ( فٟ اٌٛلذ  0075ٖ/ 571ِبد ًَِِّٛب٥ٍٝ أ٠ل٠ُٙ ٥بَ ) ٗوبٔذ ٔٙب٠زٗ أٔ ,أ٥لاء ِٓ اٌززبه

ِٓ ٥ّوٖ خاٌنٞ وبْ ف١ٗ رّٛع١ٓ فٟ اٌزب٦ٍ
 (24)

ٚلٛرٗ ٚرلث١وٖ ِٓ  ئٗ٘بكأٍزٞب٣ ثفًٚ 

ِٓ اٌمجبئً ؽزٝ أُٔٚ أ١ٌٗ اٌىض١و ث٦ل ١ّب٣ ١ٕزٗ فٟ  ئٗٚاٌمٚبء ٥ٍٝ ع٤١ّ أ٥لاح ا١ٌَٞو

و١ٓ صُ غيا ا٦ٌبٌُ أالٍالِٟ ٚلٚٝ ٥ٍٝ اٌّّبٌه ح فبق , ٚأؽزً ثالك ا١ٌٖٓ ٚأٍمٜ أٍوأ٢

ْ ٌٗ ِٓ وٚا٦ٌّبٕ ْٛاٌّئهفٕٛه٘ب ٌٕب ح ثؤوٍّٙب ثؤث٤ْ ٕٛه ٍٚؾك ثٍلأًبح ٚاٌج١٦لخ اٌمو٠ج

ٌّٚب ٕفب ٌُٙ  ,أِب ٌٚلٖ رٌٟٛ فىبْ ٠وافك ٚاٌلٖ عٕى١ي فبْ ٤ِ اٌغ١ِ اٌوئ١ٌ, ا٦ٌوة  ٚاٌفوً 

خاٌقٛاهى١ِ خ٦ِمً ِٓ ٦ِبلً اٌل٥ٌٍٚٝ آفو أالِو ثبٌمٚبء 
 (25 ) 

اٌمٚبء ٥ٍٝ عالي اٌل٠ٓ ثٓ ٥الء ٚ

فٛاهىِْبٖاٌل٠ٓ 
(26)

ٙٛالوٛ ل١٠ٛالٞ ٚلل أ٥ٟٞ ٌِو اٌٝ ِٕىٛلب آْ ثٓ رٌٟٛ صُ أفبٖ ألؽزٝ آي أ, 

ؽَت ِب٘ٛ ِموه ١ٌٙب أصٕبء فزٛؽبرٗ اِٚب ٠ًٖ  خاٌغوث١ خمٞاٌفزٛؽبد ٟٚ٘ إٌّؽٖزٗ ِٓ رٍه 

 .فٟ لٛا١ٔٓ اٌّغٛي 

َ( 0365ٖ/  662ٚلل عبء ث٦ل ٘ٛالوٛ اٌنٞ رٛفٟ ) ٍٕٗ   
(27 )

ٌٚلٖ آثبلب ٚأّزغً ثؾوٚثٗ ٤ِ 

, ٚثم١ذ ٍٍٞزٗ ٥ٍٝ أ٠واْ ٚثالك فبهً  ح٥ٍٝ اٌقَبهف١ٙب اال اٌّّب١ٌه ٚاٌزٟ ٌُ ٠ؾًٖ

 اٌوَٚ . ٚفواٍبْ ٚا٦ٌواق ٚثالك

ِواء رىٛكاه ثٓ آثبلب ٚاٌنٞ أٍٍُ األِٓ  خٖٔت عّب٥َٚ(  0380/ ـ٘ 681)ٍٕٗ  رٛفٟ آثبلب

ٍّٚٝ ٔفَٗ ثؤؽّل 
(28 )

ٚلل كاَ ؽىّٗ ٍٕز١ٓ ؽزٝ لزٍٗ أفبٖ فٟ أؽلٜ اٌّٛال٤ ١ٍٚٞو ثنٌه  

ِٓ أالِواء ٚاٌقٛار١ٓ اٌّغ١ٌٛبد , حوض١و خعّب٥ خث٦ّبٚٔ خ٥ٍٝ اٌٍَٞ
  (29)

 

ٚأهٍٍٗ اٌٝ فواٍبْ , ٚأٍٝك  ج١وًا فٟ ؽ١برٗ,٥َىوًا وٗ ٍٍّٚلل وبْ أهغْٛ ٚاٌل غبىاْ أوجو أفٛرٗ ,

 .موو ِٓ لجً ِٓ اٌمٚبء ٥ٍٝ أف١ٗ رىٛكاه اٌنٞ ح ٠لٖ فٟ وً اٌّّبٌه , ٚ٘نا ِب ٍب٥لٖ ِٓ ؽ١ش اٌمٛ
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ٌّٚب وبْ ٕ٘بن أوضو ِٓ ٝب٤ِ فٟ أ٥زالء ا٦ٌوُ ٌُ ٠فىو أهغْٛ ثٓ آثبلب فٟ ر١٦ٓ فٍفًب ٌٗ ,   

كٖ لباٌقٛار١ٓ ٥ٍٚٝ ؽَت لب٥لٖ اٌّغٛي ٤ِ  ٌّٓٚب ٌُ ٠وّؼ غبىاْ فٛفًب ِٓ لٛرٗ ٚثؤٍٗ أعز٦ّ

َ , ٚلل  0390/ ـ691ٍٕ٘ٗ  خثٓ آثبلب ٥ُ غبىاْ ٌّٕٖت اٌقب١ٔااٌغ١ِ ثز١ٖٕت و١قب٠زٛ

ٚاالّ٘بي ٚغ١و مٌه حٚثَجت  ٦ٙف ّق١ٖزٗ ٥ٚلَ اٌىفبءح وض١و ًوبِْ ١ٙود
  (41)

 أكٜ  

ثب٠لٚ ثٓ ٝوغبٞ ثٓ ٘ٛالوٛ ٚاٌنٞ  اٌٝ رّوك أالِواءٚاٌضٛهٖ ٙلٖ ٚوبْ ى١٥ُ رٍه اٌضٛهٖ

, وبٔذ اٌلالئً ر١ْو اٌٝ ٥غي ثب٠لٚ ٦ٙٚفٗ فٟ اٌؾىُ َ(  0395ٖ/  694)خلٟٚ ١ٍ٥ٗ ٍٕ

ٌٚٝ األٔٗ ا ٚاٌمبكه ٥ٍٝ اٌمٚبء ٥ٍٝ فّٖٗ ٘نا ٚاٌنٞ وبْ ٦٠زملٚوبْ غبىاْ اٌّوّؼ اٌمٛٞ 

مٞ  32أٌمٚبء ٥ٍٝ ثب٠لٚ ٠َٛ  ِِٓٓ أال١ِو ٔٛهٚى رّىٓ غبىاْ  حٚثَّب٥ل خثّٕٖت اٌقب١ٔ

قبًٔب ا٠ٍ ٚأالِواءح َ ٚكفً رجو٠ي ِٕزٖوًا ٚأفز١و ِٓ لجً اٌمبك 0395ٖ/  694اٌم٦لٖ ٍٕٗ 

ٔفَٙب .خ ٚأعٌٍ ٥ٍٝ ا٦ٌوُ فٟ إٌَ
(40    )

 

 خث١زىغٟ اٌٖغوٜ ِٓ لج١ٍخ أِب ٚاٌلرٗ فىّب ٠ٕمً ه١ّل اٌل٠ٓ اٌّٙنا١ٔجؤْ أٍّٙب وبْ لٌٛزبْ أثٕ   

اٌىّبي ٚاٌغّبي (( خ))كٚهثبْ (( موو أٔٙب )) وبٔذ فٟ غب٠
(43)

ٚفبرٙب ,  ٍٕخٌُٚ ٠ٕمً ٌٕب  

٥ّوٖ صالس هثبٖ علٖ آثبلب ٌٚٚل٘ب اٌنٞ  خثؤالٍزّزب٣ ثٞفٌٛ ٌُ رؾٚٝأٔٙب ٚا٢ٌب٘و أ٠ًٚب 

 .ٍٕٛاد

 

  -أعتُاق غازاٌ االسالو :

 أال١ِو خإٌٍَٞ خعبء اٌٝ كف ,خاٌّغ١ٌٛخ ٥ٍٝ اٌل٠بٔ علاكٖ آثبلب ثٓ ٘ٛالوٛ اٌنٞ وبْ وؤح ث٦ل ٚفب 

رٛولاه ثٓ ٘ٛالوٛ ٚاٌنٞ كفً أالٍالَ ٍّٚٝ ٔفَٗ ثؤٍُ أؽّل رىٛكاه , ٚث٦ل ِمزٍٗ ٚأٔزٖبه 

 ٍالَ ,ألك٠بْ ٥ٍٝ أألٚثبلٟ أ خٚإٌٖوا١ٔ خٚلوة اٌٛص١ٕأهغْٛ ١ٍ٥ٗ ثمٟ ٘نا ٥ٍٝ ك٠ٕٗ اٌمل٠ُ 

 خاٌىٕٙ خ٥ٍٝ ١ب٘و فىو ٌٚلٖ غبىاْ ؽ١ش وبْ )) ١ِباًل اٌٝ ٝو٠م خٚثم١ذ ِز٦ٍمبد ٘نٖ اٌل٠بٔ

ث٦ًٚب ِٓ ٦ِزملارُٙ ((  اٌجٛم٠ٓ ٦ِٚزملا
(42    )

.
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ٚوٍفٛا ثؤْ ٠غلا فٟ ر١ٍ٦ّٗ اٌٝ ألٖٝ ؽل ,  خِٓ وجبه اٌىٕٙ خٚٔمً ٌٕب أٔٗ فٖٔ ٌٗ عّب٥

ِٚبّبثٗ خٚاٌؾش ٥ٍٝ ألزجبً ِب ٠ز٦ٍّٗ ُِٕٙ ِٓ ِوا١ٍُ ك١ٕ٠
(44)

ؽبٝٗ األ.ؽزٝ أٔٗ رّىٓ ِٓ 

 فٟ ِغب١ًٌب ِٛه , ٚأٔٗ إٔجؼ أٚي أالِوألموبئٗ ٚرجٖوٖ فٟ أ خٚثبلٟ اٌل٠بٔبد ٔز١غ خثٙنٖ اٌل٠بٔ

كفً غبىاْ ح ثقواٍبْ , ٚث٦ل ِل ّبْفجٛ خفٟ ِل٠ٕز خ٥ٚب١ٌ خثٛم٠زٗ رٍه فجٕٝ ٦ِبثل ٙقّ

ِواء ألٚأ ١٥بْألثؾٚٛه ع٤ّ ِٓ أَ  ( 0395ٖ/ 694ٚائً ّٙو ٦ّجبْ ٍٕٗ )أٍالَ فٟ ألأ

 ٚا١ٌْٛؿ .

ٚٔزظ ٥ٓ ٘نا أالٔمالة أْ  ل١ًٍ , األ ٍالَالِٓ  اٌّغٛي فٟ كفٌُٛٙ أح اٌمبك خُ ا١ٌٗ وبفٚٔاٚلل   

ئّٗ ٚاٌّْب٠ـ , ؽزٝ ألِٓ اٌَبكاد ٚأ حٚوض١و حوج١و خأل١ّذ اٌٛالئُ ًّّٚ غبىاْ ثو٥ب٠زٗ عّب٥

هلل ر٦بٌٝ  خٚاٌٞب٥ حأٔٗ ٌّب كفً ّٙو هِٚبْ أْٔغً ثب٦ٌجبك
(45)

 

 مًااِٚجوءًا ِٓ اٌْٛائت ٚاٌو٠بء ٕٚبف١ًب ,  ٍالِٗ وبْ ٥ٓ ٕلق ٚأفالٓا٠ّٚىٓ اٌمٛي أْ     

١ْٗ فٟ مٌه اٌٛلذ عفٟ ح فٟ ٍِىٗ ٚلٛ خ٦ٍٚ ,وٍَٞزٗ خِٓ اٌَّزج٦ل ؽمًب ٤ِ ٚعٛك ٍٍٞ وبْ

ر١ٍّٗ ِب  ٦ْٛة أالٍال١ِٗ أٚ اٌّْب٠ـ ٚ٘ناٌٍ ِزقٍفًبأٚ  ًبفئٌٗ أْ ٠ىْٛ فبح أالِواء ٚاٌمبكخ ٚٝب٥

 .  اٌؾمبئك ٚأالفجبه

اٌنٞ ؽَٓ ٌٗ اٌل٠ٓ ٚ ٔٛهى . ِٓ اٌنٞ أكفٍٗ أالٍالَ ً٘ وبْ أال١ِو٦ٌٍٕٚب ٔزَبءي          

اٌغ٠ٕٟٛأٔٗ كفً أالٍالَ ٥ٍٝ ٠ل ا١ٌْـ  ١ٌٚٗ أاٚع٦ٍٗ ١ِباًل 
(46)

فٕٛهٚى ٘نا اٌمبئل اٌّغٌٟٛ لل  

٥ٚلٖ ٚ٘ٛ ِب٠ياي أ١ِوًا ٥ٍٝ فواٍبْ ثَّب٥لرٗ ٙل ثب٠لٚ , ٠َزج٦ل أْ ٥وٗ ١ٍ٥ٗ االٍالَ 

ؽٍٗ ٚروؽبٌٗ ٘ٛ اٌنٞ أصو فٟ ِٚوافمزٗ ٌٗ فٟ ِمبثً إٌٖو , وّب أْ ا١ٌْـ اٌغ٠ٕٟٛ ٚهغُ لوثٗ 

ٍالِٗ لٛي ااٌّٙنأٟ اٌنٞ أِبٛ اٌٍضبَ ٥ٓ ٍجت  خأالٍالَ ِٚغًّ اٌٖٛاة فٟ هٚا٠ أ٥زٕبلٗ

ٚأوجو٘ب ٚأّل٘ب  حوض١و ًب مٔٛث ٌل٠ٗؽ١ش موو ٌٗ أْ  ,ث١ّٕٙب  حغبىاْ ٌٍّٙنأٟ ِؾلصًب ا٠بٖ فٟ فٍٛ

ٓ اٌؾك ر٦بٌٝ ٚ٘جٕٟ إٌٛه أْ ٠َغل ّقٔ ٌٗ , ٚأْ ٘نا ِٓ لج١ً اٌغًٙ ٚلبي ٌٗ: ))  ٌٚى

((اٌؾك ر٦بٌٝ حؽٚو خصُ ثٙلا٠ألٚا٦ٌٍُ فٕغٛد ٚرٞٙود ِٓ مٌه أ
(47)

فٟ ِىبْ  آفو  ٠ٕٚمً    

ِواء ٚاٌّْب٠ـ ثً وبْ أل)) ٚلل صجذ ٚرزؾمك ٌغ٤١ّ إٌبً أْ ٍجت أٍالِٗ ٌُ ٠ىٓ ثزؤص١و ث٦٘ أ
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ِٓ اهلل ر٦بٌٝ (( ٞثٙل
(84)

ٕٕبَ ألاْ ؽُٞ وً أ غبىاْ اٌٍَٞبْ ِؾّٛك  وبْ ِٓ ٔزبئظ أٍالَ  

ٕٕبَ ٚ ألٚصبْ ٚا٦ٌّبثل , وّب كفً ع٤١ّ ٥جبك أألاٌزٟ وبٔذ فٟ ثالك أ٠واْ ٚفوة ث١ٛد أ

ٚصبْ رؾذ ؽىُ ٍِّىزٗ اٌٝ اٌل٠ٓ االٍالِٟ ٥ًٛٝبألأ
(49)

اٌزٟ ٟ٘ ٦ّبه  خؽزٝ أٔٗ ٌجٌ ا٦ٌّبِ

ٓ١ٌٍٍَّّ
(51)

 خثٞو٠م ْ ِزؤصوًا٦ِٚزملاد اٌٞٛائف ٚوب خٚوبْ ٦٠وف أؽٛاي اٌّنا٘ت اٌّقزٍف 

 أٗ ألاٌّْب٠ـ فٟ اٌىالَ ٠ّٟٚٚ ٥ٍٝ ُّٔٞٙ فٟ اٌىالَ  ٠ٚجلٚ أٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٥ٍٝ ِن٘ت ١٦ِٓ أ

 ألأِبَ أثٛ ؽ١ٕفٗ ) هؽّٗ اهلل  ( ٌموة ا٦ٌٍّبء أالؽٕبف ِٓ ثالٝٗ , أل٠زٖٛه أٔٗ ٥ٍٝ ِن٘ت أ

١ٍٗ أالِبَ ٥ٍٟ )٥ حأٔٗ لل ىاه أوضو ِٓ ِو ٔمًوّب  حٓ ٚأالّواف ِٓ اٌَبك١ا٠ٍٛ٦ٌأٔٗ وبْ ٠جبٌغ ٠ٚىوَ 

فٟ ووثالءإٌغف ٚىاه أالِبَ اٌؾ١َٓ ١ٍ٥ٗ اٌَالَ ( فٟ اٌَالَ 
(50  )

 ٗ,فٟ أوضو ِٓ ِٕبٍج

) ١ٍ٥ّٙب اٌَالَ( ٚأعوٜ اٌغوا٠بد ٦ٌٍٍّبء ٚاٌَبكٖ ٚإٌبً ٚثٕٝ ف١ّٙب ٚى٠بهرٗ ٌالِب١ِٓ اٌىب١ّ١ٓ 

ِْٙٛهًا ,٥ّٚو ٚؽفو ٔٙوًا وج١وًا 
(53)

٠ٖوػ فٟ أوضو ِٓ ٤ِٙٛ أْ )) ١ّٛفٟ ُ٘ اهلل  ٚوبْ

 ب ٌُ ألً٘ اٌج١ذ ١ٍ٥ُٙ اٌَالَ ثْىً أوجو ِٓ ٘نا ِٚ ءٖٚاٌّٖٞفٝ ٚاٌّورٚٝ (( ٦ًٌٚ ٚال

ِٓ اٌٛاٙؼ ال٠ٛعل ِٓ اٌّئهف١ٓ اٌملِبء ٚاٌّؾلص١ٓ ِٓ ٔمً أٔٗ وبْ  ٗلالَ , أالأٔألرَٞوٖ أ

 )١ٍ٥ُٙ اٌَالَ (. أً٘ اٌج١ذ٥ٍٝ ِن٘ت 

 ِقزٍف ا٦ٌْٛة اٌّز٦لكٖ ر١٦ِ فٟ كٌٚزٗ  ام وبٔذٌٍؾىبَ ٚاٌَال١ٝٓ  ٚاٌؾك أٔٗ ٦٠ل ِضباًل      

رمزٟٚ أْ  خٚا٦ٌمً ٚا١ٌَبٍ خْ اٌل٘بء ٚاٌؾىّألأ٠ًٚب,ٚ ٚاٌٛص١ٕٗ أالك٠بْ ٚاٌّنا٘ت أالٍال١ِٗ

 ٚال خكْٚ عّب٥ خاالَٔبْ ١ٍ٥ٗ أْ ٠ىْٛ ٥ٍٝ ٘نا إٌّٛاي ٚأْ ال٠ىْٛ ١ٙمًب ِٚزٞوفًب ٌغّب٥

أِب ِٓ ّه فٟ ٚ, خ ا٦ٌّوٚفخ ٠فٛرٕب أْ علٖ عٕى١ي فبْ وبْ ِضبٌٗ ٚاٌّملَ فٟ فوٗ ٘نٖ ا١ٌَبٍ

, فؤْ ٘نا ث١٦ل ٥ٓ اٌٖٛاة خهة ١٦ِٕاٍالِٗ ٌّآ
(52)

أٍالِٗ اثٓ اٌْه فٟ  ٚوبْ أٚي ِٓ ّب٣  

 ٖؽ١ش أ٥زجو ٌجالكٖ  , ًبٕجغب غو٠جًب٠واٖ   خٚمٌه ٥ٕلِب أؽزً اٌْبَ , فؤثٓ ر١ّ١(ـ٘ 738خ)ر١ّ١

 حاٌٍَٞبْ ٤ِ أؽل اٌمٚب خهاك ِمبثٍخأوّب اْ اثٓ ر١ّ١وبْ غو٠جًب ٥ٍٝ اٌجالك اْ غبىاْ  ٚأفو٠ٓ 

اإل اْ غبىاْ موو ا٦ٌنه فٟ رٛع١ٙٗ ٘نا اٌٍَٞبْ ٌٗ ٥ٚبك ٌُٚ ٠ؾًٖ ٥ٍٝ ّٟءفٍُ ٠ؤثٗ 

    اٌّّب١ٌه ٌقوٚعُٙ ٥ٓ  خالؽزالي اٌْبَ , ام ث٦ل ٕلٚهٖ االِبْ ٌٍٕبً موو أٔٗ للَ ٦ٌّبلج
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٦ٌٍجبك –٥ٍٝ ؽل لٌٛٗ  –اٌل٠ٓ ١ٍُّٚٙ 
 (54)

 ِٓ وبْ  خ,ٕٚ٘بن ث٦٘ ِٓ اٌٛصبئك االٍال١ِ 

ِبهك٠ٓ ٚك٠به ثىو ٚهأً ا١٦ٌٓ ٚفٟ ِل٠ٕٗ  خاٌزٟ رىْف ِبف٦ٍٗ عٕٛك اٌْبَ ٔبؽ١ خاٌٛصبئك اٌّّٙ

ك١َٔو
 (55)

ٛا إٌَبء اٌٍَّّبد ٗ ا١ٌٍَّّٓ ّٚوة ث٦ُٚٙ اٌقّو ؽزٝ أُٔٙ ثب٥آِ ٘زه ال٥و 

فٟ ؽٍت
(56  )

٤ِٚ ٘نا فؤْ أٍالَ غبىاْ  , العز١بػ اٌْبَ خعيء ِٓ أالٍجبة اٌلا١٥  خ٠زج١ٓ ؽم١م

 خٚأٍجبة رٕجٝء ٥ٓ ٕؾ حٍالَ ٤ِٚ أ٥ّبي وض١وألأٌف عٕلٞ ِغٌٟٛ ٚصٕٟ أ خٚكفٛي ِبئ

 ٥ٓ آفو٠ٓ . حف ِب٠ل١٥ٗ اٌج٦٘ ِؾبوبأٍالِٗ  فال

ِئهؿ ٥والٟ ِٓ اٌموْ اٌَبث٤ اٌٙغوٞ ,٥ٓ ٥لي اٌٍَٞبْ غبىاْ ٚأٔٗ  أِب ٥لٌٗ فمل ٔمً ٌٕب  

ؽَبْ ٌُٚ ٠ز٦وٗ أؽل ِٓ ا٦ٌَىو ألً٘ ألًّّ إٌبً ثب٦ٌلي ٚا حٌّب للَ ا٦ٌواق ثغ١ّٛٗ اٌىج١و

اٌّغٛي فٟ كاه أؽل أٚ أى٥ظ أٍ٘ٗ ,ٌّٚب كفً  حاٌَٛاك ٌّٚب كفً ثغلاك ٌُ ٠ٕيي أؽل ٥ٍٝ ٥بك

رون  ,رُٙ ٌٍمواْءأصٕبء لواٌٙب أٔىو ٥ٍٝ اٌفمٙبء ٚاٌمواء  حِغبٚه ِٓ ثبة خاٌَّزٕٖو٠ خاٌّلهٍ

ٚاٌٛلٛف ألٍزمجبٌٗ حاٌمواء
 (57)

أْ ٘نا ا٦ٌلي ٚ٘نا إٌٛف اٌنٞ موو الرغ٦ً ِٓ اٌؾبوُ ٚ

 ٔبال٦٠ٕٟ أٔىبه أٍالِٗ وّب موو خأالٍالَ ٚأْ اٌنٞ ٠ٖله ِٕٗ فٟ ا١ٌَبٍ ٌٗ ِآهة فٟ أ٥زٕبقاٌّغٌٟٛ 

 لجً .ِٓ 

 

 انثاَيانًبحث 

 yasa-انياسا ولىاَيُها: 

٠ٚمبي ٌٙب أ٠ًٚب ) ا١ٌبٍبق ( أٚ ا١ٌَك    
 (58 )

 خالأْ اٌْبئ٤ ٌف٢ا٥ٕل آفو٠ٓ  خٚرنوو ثب١ٌبٍ

)٠بٍب(
(59)

أٚ اٌؾىُ أٚ اٌمبْٔٛ ٚرٍٞك ٥ٍٝ اٌؾىُ أٚ اٌمبْٔٛ أٚ  ح٦ِٕب٘ب اٌمب٥ل خِغ١ٌٛ خٟٚ٘ وٍّ 

لواهارٗ ٚاعجٗ اٌزٕف١ن , ِٓ أفً ثٙب ٌُٚ  خاٌزْو٤٠ اٌنٞ ٠ٍٞمٗ اٌقبْ , ٠ٚٞجمٗ اٌغ٤١ّ ٦٠ٚل ِملٍ

خٕٚواِ ح٠ٕفن٘ب ٦٠بلت ثْل
(61)

رقزٍف أؽىبَ ا١ٌبٍب اٌىجوٜ اٌزٟ ٦ٙٚٙب عٕى١ي فبْ ٚرزّٚٓ   

ً وًاٌمزً رّْ خفغو٠ّ خ٥مٛثبد ِقزٍف
(60) 
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 ِٓ أهرىت اٌئب ِزيٚط أَ غ١و ِزيٚط  -  0

 ِٚٓ ٥ًّ ٥ًّ لَٛ ٌٛٛ - 3

 ِٓ ر٦ّل اٌىنة  - 2

 اٌَؾو  - 4

 اٌزغٌَ  –  5

 اٌلفٛي ث١ٓ أص١ٕٓ ّٚ٘ب ٠زقبّٕبْ ٚأ٥بْ أؽلّ٘ب ٥ٍٝ أ٢فو  – 6

 ِٓ ثبي فٟ اٌوِبك أٚ فٟ اٌّبء  – 7

 ٌضالس ِواد  ثٚب٥خ ِٓ فَو فٟ -8

 هة أٚ أال١ٍوبا٦ٌجل اٌِٙٓ ٌُ ٠وك – 9

 ِٓ أ٦ُٝ أ١ٍو لَٛ ٚوَبٖ ثغ١و أمْ ا١ٌَل  – 01

 ٚي ٍالػ ٕبؽجٗ اٌنٞ ٍمٜ ِٕٗ فٟ اٌؾوة فٟ ؽبي اٌىو ٚاٌفو .بِٓ ٌُ ٠ٕ – 00

 أؽل أالِواء ٌغ١و اٌقبْ أٚ اٌٍَٞبْ  إلعً أؽل ٥ٕلوكك٠زِٚٓ ٌُ  – 03

 ِو أٚ ٥ٓ ٦ِٙٛٗ اٌّوٍَٛ ٌٗ ألِٓ رغ١و ٥ٓ رٕف١ن أ – 02

 ِٓ رفؾِ ثمٛي ٥بِلًا – 04

 ِٓ مثؼ ؽ١ٛاْ ونثؾٗ ا١ٌٍَّّٓ )٠نثؼ ( – 05

اٌوعً اٌنٞ ٠ّٛد ١ٌٌٚ ٌٗ ٚه٠ش فؤْ ع٤١ّ أِٛاٌخ ِّٚزٍىبرٗ رئٚي اٌٝ ىٚعزٗ أصٕبء  -06

 . ِوٙٗ ٚال٦٠ٞٝ ٌٍٍّه ١ّٝء

الف آ٥ْواد ِٚئبد ٚ ٠غت أْ ال٠مً ٥ّو اٌّؾبهة ٥ٓ ٥ْو٠ٓ ٥بًِب ٠ٚمَُ ٘ئالء اٌٝ  -07

 ف٢الأ٥ْٚواد 

ؽزٝ ٠ؤوً إٌّبٚي ِٕٗ أٚاًل ٌٚٛ وبْ  ِٚٓ آكاة ا٦ٌٞبَ .) أٌيُِٙ أْ ال٠ؤوً أؽل ِٓ أؽل ١ّئًب

١ّ٠ي أؽل  ٚغ١وٖ ٠واٖ ثً ٠ْووٗ ٦ِٗ فٟ أوٍٗ ٚاْ ال ٠ؤوً أؽل ١ّئًب أ١ِو ِٚٓ ٠ٕبٌٗ أ١ٍو , ٚال

 ؤوً ِٕٗ ِٚٓ ِوٚال اٌٞجك اٌنٞ ٠ حٚالِبئل ٠زقٞٝ أؽل ٔبهًا ِٓ ه١٥زٗ ثبٌْج٤ ٥ٍٝ إٔؾبثٗ ٚال
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ثمَٛ ٠ؤوٍْٛ فٍٗ أْ ٠ؤوً ٦ُِٙ ثغ١و أمُٔٙ ١ٌٌٚ ألؽل ٦ِٕٗ ٚال٠لفً أؽلُ٘ ٠لٖ فٟ اٌّبء ثً 

ثؤٚاِو ٠ٍزيِْٛ ثٙب ِٕٙب أْ اٌؾ١ٛاْ مثؼ اٌؾ١ٛاْ ٚرٕبٚي ا٦ٌٞبَ  مخ٠غزوفٗ ٚلل فُٖٙ ثٞو٠

ي فبْ فٟ ٠ئوً ٌؾّٗ , ٚأٔىو عٕى١ ُ رىزف لٛائّٗ ٠ْٚك ثٕٞٗ ٠ّٚوً لٍجٗ اٌٝ أْ ٠ّٛد ,ص

   ٚأفزمبه  ؿ اٌٖغ١و ألف١ٗ أالوجوألأ خفٚاِو أث٠ٛٗ ِٚقب١ٖ٥ٌٚبْ اٌٌٛل أل خلٛا١ٕٔٗ اٌَول

  اٌفم١و  حىٚعٙب ٚأِزٕب٣ اٌغٕٟ ٥ٓ َِب٥ل حاٌّوأ خفاٌيٚط اٌٝ أال٥زّبك ٥ٍٝ ىٚعزٗ ِٚقبٌ

       ٥ٚلَ أؽزواَ اٌّوإ١ٍٚٓ ٌوإٍبئُٙ ,ٚٔٙٝ أرجب٥ٗ ٥ٓ أالٍواف فٟ ّوة اٌقّو ....,

ٚاٌزٟ ٥غي ٥ٓ ا٦ًٌّ ثٙب اٌؾىبَ ا١ٌٍَّّٓ لجً ٥لٖ لوْٚ  ح١ٓ ٚاٌزْو٦٠بد اٌّؾّٛكِٚٓ اٌمٛأ

وٛ زّأفمل و١ف ٠ؤرٟ ٌّضً ٘نا اٌقبْ أْ ٠ٛعل ِضً ٘نا اٌمبْٔٛ ,ٟٚ٘ ِؾٜ أ٥غبة ٚأٍزغواة

     أْ ال٠ىْٛ ٥ٍٝ أؽل ِٓ ًَٔ إٌجٟ ِؾّل) ٍٕٝ اهلل ١ٍ٥ٗ ٚاٌٗ ٍٍُٚ ( ِٚٓ ًَٔ  ً لبٔٛٔب

رلف٤ ٥ٓ هأٍٗ ٚال ٥ٓ رغبهرٗ ٚال٥ٓ  ٠ٗجٙو فال خٚوٍف خ١ٍ٥ٗ ِئٔ )١ٍ٥ٗ اٌَالَ ( ٥ٍٟ

أهٙٗ
(63)

 . 

ٝجبء ٚأهثبة ا٦ٌٍَٛ ألِٚٚٝ ٘نا اٌمبْٔٛ اٌغٕى١يفبٟٔ ونٌه ٥ٍٝ اٌفمواء ٚاٌمواء ٚاٌفمٙبء ٚأ   

 ٚاٌي٘ل ٚاٌّئم١ٔٓ ِٚغٍَٟ أالِٛاد. حٚإٔؾبة ا٦ٌجبك

ثبٌٞٙبهاد ,أْ ال٠غًَ اٌّغٌٟٛ ص١بثٗ ؽزٝ رجٍٝ ,ٚال٠مبي  خاٌقبٕ خا٥ل اٌن١ِِّٛٚٓ اٌم    

 ٌْٟء أٔٗ ٔغٌ ٚ٘نا ٝب٘و .

٥ٍٝ أفوٜ . وّب ٔٙٝ ٥ٓ اٌز٦ٖت ٌْٟء  خوٛ ر١٢٦ُ ع٤١ّ اًٌٍّ ِٓ غ١و ر٦ٖت ٌٍّزّأوّب 

ِٓ اٌّنا٘ت 
 (62) 

 

 -أول وضع تذويٍ نهياسا :

ٖ(682اٌٍّه ثٓ ثٙبء اٌل٠ٓ اٌغ٠ٕٟٛ )د  ءٚٔمً ٌٕب ِئهؿ اٌّغٛي أالٚي ٥ٞب      
(64)

اٌمٛا٥ل 

 حع٤ّ ٦ٌبكاد أألوبٍو٥ٓ ٚأٍزٕجٞٙب , فىبٔذ أٚي أالِو ٥جبهٖ عٕى١ي فبْ  ٌٚٝ اٌزٟ ع٦ّٙبألأ

٠مزفٟ فٟ ماد ٔفَٗ ٥ٓ لبْٔٛ ٥ٚوف ٠ؾف٠ ثٙب صُ أفن  حٚاٌم١بٕو خٚهٍَٛ اٌفوا٥ٕح ٚاٌغجبثو
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ِٓ ا٦ٌبكاد ٠َٚزٕجٞٙب ِٓ رٍمبء ٔفَٗ , ٌّٚب  ٢ٔبَ ٍِّىزٗ , ٠ٕٚزٖو ٥ٍٝ فِٖٛٗ , ثغ٦ّٙب

ثفزؼ اٌمال٣ ٚاٌؾْٖٛ فمل أٚعل فٟ ٔفَٗ  خاٌؾوث١ ٗثقٞٞ حفبق ٘ئالء أالوبٍوٖ ٚاٌم١بٕو

ٛٔٙب ٚوبْ ٠مٛي أْ عٕى١ي فبْ وبْ ٢ٓ ٌٗ ٌٚمِٛٗ ,٠ٞجمٛٔٙب ٠ٚؾف٥ٍٝ ٤ٙٚ اٌمٛا١ٔ حاٌمله

ؽل(( غوٌٌٍَىٓ ه, ٌٚىً ٥ًّ لبْٔٛ ٌٚىً ٍِٖؾٗ كٍزٛ)) ٠مٛي ٌٗ
(65)

  . 

,ٝفبي ِٓ لِٛٗ ثز١ٍ٦ُ اٌقٜ أال٠غٛهٞألٚلل أِو أ    
(66)

ِٚٓ صُ ٠لْٚ ٘ئالء ث٦ل أْ ٠ز٦ٍّٛا  

 ٠ٚىجوٚا وً ِب٠ٛعل ِٓ رٍه اٌمٛا٥ل ٍّٚب٘ب أٚي أالِو ) وزبة اٌمٛا٥ل اٌىج١و (.

اٌلٌٚٗ هع٤  ِٓ زلث١و عيءٌصُ ؽف٠ فٟ فيائٓ أالِواء ,ؽزٝ أما ٖٔت أؽلُ٘ أ١ِوًاأٚ لبئلًا أٚ   

ئٗ ازل١ِو ٚال٠بد أ٥لٌاٌٝ ٘نٖ اٌٞٛا١ِو ٚأٔزٙظ ٍَِىٙب فٟ ثٕبء اٌجٍلاْ أٚ 
 (67) 

, فؤٔٗ أفن  خَِٚزٙغٕ خ٠جٚغو خفٟ ثلا٠ٗ أِو٘ب ٥ٍٝ ٥بكاد م١ِّ خٌّٚب وبٔذ اٌمجبئً اٌّغ١ٌٛ     

صجبرٗ ((ببْ ٠مجٍٗ ا٦ٌمً أِو عٕى١ي فبْ ثفّب و))  ثؤىاؽزٙب ِٓ أ٥وافُٙ
(68)

ِٚب وبْ ٠وفٚٗ  

 ٠جخٚاٌمٛا١ٔٓ وبٔذ لو ٦٠ٚبلت ١ٍ٥ٗ ,   ٚٚهك أْ وض١و ِٓ ٘نٖ أال٥واف ف١ٗ ا٦ٌمً ٠ؾنه

خأالٍال١ِ خٌٍْو٦٠
(69) 

اٌزٟ الرئِٓ  خُِ ٚاٌفوك فبٌغّب٥ألهٍبي ٘نٖ اٌمٛا١ٔٓ ٚرٞج١مٙب وبْ ٠َوٞ ٥ٍٝ أاوّب أْ       

١ٌٕنه  ٌٚمٛا١ٕٔٗ أٔٗ ٠وًٍ هعاًل ٚاؽلًا١ِٖو٘ب لبً ِٚئٌُ ؽزٝ ثٍغ ِٓ ٝب٥زُٙ أ٠بٖ ثمٛا١ٕٔٗ  

ٚث٦ل أْ ١ٍٞو عٕى١ي فبْ ٥ٍٝ ع٤١ّ ٌٛف ِٓ اٌّغٛي ف١ٕمبكٚا ٌٗ ٠ٚق٦ٚٛا ,أل٥ْواد أ

أٚي أالِو  ٠ز٦ٍك ثبٌغياء ٚا٦ٌمبة ٕٚبه رٕف١ن أغٍجٙب اٌمجبئً أهٍٝ ٘نٖ اٌمٛا٥ل اٌزٟ وبٔذ 

ٌىً ىِبْ ِٚىبْ ٚرَوٞ ٥ٍٝ اٌغ٤١ّ  ثال  خٕبٌؾ ح١ٌٍبٍب اٌغل٠ل باٌمزً ٚا٦ٌمبة ِالىِ

أٍزضٕبء
(71) 

 

  -انصيذ ولىاعذ انياسا:

ألزجَٙب اٌّغٛي ِٓ ٚال٤ ث١ئزُٙ اٌمبٍٟ اٌنٞ ال٠قٍٛ  حأّزًّ ا١ٌٖل ٚاٌمٕٔ ٥ٍٝ فٛائل ٥ل٠ل  

كِبْ ٥ٍٝ اٌوِٟ أل١الء ,  ِٚٓ ا١ٌٖل ٥وف اٌّغٛي األٚائً  أٍزأل٠ًِٛب  ِٓ إٌٙت ٚاٌٍَت ٚأ
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اٌلِبء ٚغٖت  خثؤهالح ٚاٌٚوة ثب١ٌَف ٚاٌلثًٛ ٚأ٥ز١بك اٌمزً ٚاٌَفه ٚرم١ًٍ اٌّجبالثبٌْٕبة 

إٌفًٛ
(70)

 

ٙب ٥ٍٝ كٚاَ اٌوو٘ , وّب الرقٍٛ ِٓ فٛائل ٠ِٚٓ ا١ٌٖل رقزجو اٌق١ٛي ٦٠ٚوف ٍجمٙب ٚعو  

 اٌّياط. خً ثَجت اٌؾووٗ ٚؽف٠ ٕؾرٌغَُ اٌّمب

 خا١ٌٖل أ٠بَ عٕى١ي فبْ وبْ أرَب٥ٙب صالص خؽٍمِٓ اٌغ٠ٕٟٛ ٚاثٓ ٝجبٝجب  أْ  ً  وال٠ٕٚمً ٌٕب 

ف١و أٍزج٦ل مٌه ألالأْ أا, أّٙو
(73)

قبًٔب ٌُٙ وبْ اٌمَُ اٌنٞ هككٖ أِواء , ٌّٚب ٖٔت ر١ّٛع١ٕ

اٌىجوٜ ثؤُٔٙ ١ٍملِْٛ ٌٗ أعًّ إٌَبء ٥ٕل هع٥ُٛٙ ِٓ اٌؾوة ٚأعًّ اٌق١ٛي  خرؾذ اٌق١ّ

حإٌٖف كائو خ٥ٍٝ ٝو٠م خاٌّزٛؽْبد ٔؾ١ٛاُ٘ ا١ٌٕٞبكا٥ٕل  خماد أالهعً اٌو١ّم
 (72)

. 

ٔمٞب٣ ٥ٕٗ ألاٌّغٛي ١ٌٍٖل ٥ٚلَ أ خٚإٔٚذ ا١ٌبٍب ٥ٍٝ ِٛإٍ
(74)

ٚر١٢٦ًّب ٌمٛا٥ل ا١ٌبٍب وبْ 

ُ ٠زون ا١ٌٖل ٚفٟ وً ِىبْ ٠ؾٜ ف١ٗ ثً ٚؽزٝ أ٠بَ اٌؾوة ,فوٚٞ أٔٗ غبىاْ ِٚٓ أ٠بَ ٝفٌٛزٙ

١ٌٖل ا١ٌٞٛه ٚأالٚى ٞوٛثبهٞ , ٚف١ٍي خوبْ ٠ٖٞبك فٟ عجبي ّوٚاْ ٌٚىيٍزبْ ,ٚٔبؽ١
(75)

 

أٔٛا٣ اٌؾ١ٛأبد اٌجو٠ٗ فؤٔٗ ٠م١ُ ٌٗ اٌّزق١ٖٖٓ ِٓ فوق اٌغ١ِ ِٓ وبْ ا١ٌٖل  اأِب أم

 ِٓ فْت ِملاهٖ ١َِوٖ ٠َٛ ٚ٘نا اٌغلاه ١ٚ٠ك ١ّئًب ف١ْئًب ؽزٝ ٠ٕؾٖو ف١ٗ  ٚا١ٌٖبك٠ٓ علاهًا

ِٓ اٌلٚاة اٌٛؽ١ْٗ )) ٚغ١و مٌه ِٓ أٔٛا٣ ٚإٕٔبف اٌٛؽُٛ ٚاٌَجب٣ ((  خعٍّ
(76)

 

ِٓ فْت فٛق اٌغلاه ٠ْب٘ل اٌٍَٞبْ غبىاْ ِٚٓ   خِٚج١ٕ خ٠ٚجلٚا أْ ٕ٘بن ِٕٖبد ِورف٦ 

٦ِٗ ِٓ ىٚعبرٗ ٚأ٠ّٕب ؽً فٟ ِىبْ فؤٔٗ ال٠ٕم٤ٞ ٥ٓ ا١ٌٖل فٕمً أٔٗ إٔٞبك فٟ ا١ٌْت بٕؾجٙ
 (77)

 

ٚأال١ٌٚبء خٚٚاٍٜ ٚؽزٝ لوة ِْب٘ل أالئّ
(78)

 . 

 

 -انذيٍ عُذ انًغىل وأياو غازاٌ :

      ً  بــ, ربهو خــ٥ٍٝ ٌٍٍِّخ ً ثل٠ٓ ١٦ِٓ ٌُٚ ٠ز٦ٖت  ٚي ٦ِزملاٌُ ٠ىٓ عل غبىاْ أاٌل     

     يىْٚ ــُِ ٍٚىبٔٙب ٚى٘بك٘ب ِىوِْٛ ٦ِألاٌّوء ِٚب ٦٠زٕك ٦٠ٚزمل , ٥ٕٚلٖ أْ ٥ٍّبء أ

      رُٙ ١ٍٍٚٗ ٌٍموة اٌٝ اهلل ر٦بٌٝ ٢ٕ٠ٚوْٚ اٌٝ ا١ٌٍَّّٓ ؤُٙ ِٚىبف٠ّفٟ هأ٠ٗ رىو٦٠ٚل 
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      حوـــب٢ٌٕثلٖ ــبء ث٦ــرٛل١و . ٚونٌه اٌو٘جبْ ٥ٚجلٖ أالٚصبْ فؤٔٗ ٢ٕ٠و ٌُٙ ِٚٓ ع٢ٔوٖ 

 .ٔفَٙب 

ٚا٦ٌغ١ت أْ أٚالك اٌّغٛي وّب ٔمً     
(79)

فج٦ُٚٙ  رمٍل اٌنٞ ٠ٕزّْٛ ا١ٌٗ ,  ِق١و٠ٓ ثبٌل٠ٓ))  

ر٦زمل أ٥زمبك  خصبْ , وّب ٍٙذ فئأل٥ٚجلد أ خ٦ّبئو أالٍالَ ٚث٦ُٚٙ ٍبه ١ٍو إٌٖبهٜ ٚٝبئف

(  أعلاك٘ب اٌملِبء فٍُ ر١ًّ اٌٝ ك٠ٓ ١٦ِٓ (
(81)

ا٦ٌلك خ ٕٚ٘بن ٝٛائف أفوٜ ِٓ اٌّغٛي ل١ٍٍ , 

   خَ( عٍّ 0361/  ـ661ْ٘ ثٓ عٕى١ي فبْ )د آ ِٕىٛلبال٠ٛعل ٌٙب ك٠ٓ , ٚلل ٌقٔ 

 أ٥زمبكاد آثبئٗ ٚأعلاكٖ ثمٌٛٗ )) ٔؾٓ اٌّغٛي ٦ٔزمل ثؤْ ٕ٘بن أًٌٙب ٚاؽلًاٌٗ ٔؾ١ب ٌٚٗ ّٔٛد 

       ً  ,ونٌه أ٥ٞٝ إٌبً ٝولب خلٍت ٠قفك ثؾجٗ , ٌىٓ اهلل اٌنٞ أ٥ٞٝ أ١ٌل إٔبث٤ ِقزٍف ٥ٕٚلٔب

 ..( خِقزٍف
(80)

 خإٌٖوا١ٔأْ ٠لفً ْ قبآٌِ ِّٓ ٍٝت  خٚوبْ ٘نا اٌىالَ ِٛعٙبً   اٌٝ أؽل اٌمَبٍٚ 

     أٚ أهاك أْ ٠ئصو ف١ٗ ٚأ٥مجٗ ثمٌٛٗ )) فمل أ٥ٞبوُ اٌىزبة اٌّملً , ٌىٓ ا١ٌَّؾ١١ٓ ٌُ 

ؾبف٢ٛا ١ٍ٥ٗ ٚلل أ٥ٞبٔب اٌّْبٔب٠ً
(83)

(Shamanas) ِٚٔؾٓ ٔف٦ً ِب ٠ؤِوٚٔب ثٗ ١٦ٔٚ   

 ثَالَ ((

فٟ أم٘بُٔٙ ٌٚٗ ِىبْ نٞ ٦٠جلٚٔٗ الٔلهٞ و١ف ٠ٖٛهٚٔٗ فٟ ٥مٌُٛٙ ًٚ٘ ٘ٛ ٠ٖٛه االٌٗ اٌٚ  

   فزالف ِٛعٛك أ٠ًٚب ٥ٕلٔب ٔؾٓ ا١ٌٍَّّٓ ألأَ أٔٗ ٠ئِْٕٛ ثٗ ٚوفٝ ٚ٘نا أ حٚىِبْ ٕٚٛه

 ٝوق ٥مبئل اٌّنا٘ت ٠ٛعل ٘ىنا رٖٛه ٌٙنا ا٦ٌّزمل اٌنٞ ٠وعؼ  ث١ٓ ِب ٠قبٌف ا٦ٌمً أٚ ِبالٚفٟ 

 ٠قبٌفٗ .

ٌٌٍّْ ٥ٕل ٥ٍٛٝٙب فٙٛ غ١و  لْٚأُٔٙ ٠َغَ (  0274ٖ/ 774) د ١و وضأِب ِب ٔمٍٗ أثٓ       

٦ٌٍٚٗ ٤ٍّ ث٦٘ لجبئٍُٙ ٦٠جلْٚ اٌٌّْ , أّٔب اٌغبٌت  ٕبئت هغُ ٦ِبٕورٗ ٌألٚائً ُِٕٙ

ٚاٌْبئ٤ ٥ُٕٙ ِب موو ِٓ لجً 
(82 )

. 
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 -َمذ انياسا :

ٌٍقبْ ٚرمب١ٌل اٌّغٛي  خاٌٍّٞم خ, ٙجٜ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌٞب٥ خوبْ ِٓ أ٘لاف ا١ٌبٍب ا٥ٌّٛٙٛ      

 حف١ّب ٠ز٦ٍك ثمٛا١ٔٓ اٌؾوة ٚغ١و مٌه أالأْ ث٦٘ أؽىبَ ا١ٌبٍب إٔجؾذ ف١ّب ث٦ل أكا خٚفبٕ

اٌٝ أؽىبِٙب اٌزٟ  خٌزّو٠و ِموهاد اٌَال١ٝٓ ٚأالِواء فٟ رٕف١ن ِب ٠ٕف٤ ِٖبٌؾُٙ  أٙبف

خٕٚفذ ثبٌن١ِّ
(84)

 

ٟ رٍغٟ فٙ خأالٍال١ِ خاٌْو٦٠ خٚف١ّب ٠ز٦ٍك ثزٍه أالؽىبَ اٌزٟ رقبٌف ِجبكٜء اٌْوائ٤ ٚفبٕ  

خاٌفوك ٚرؾغو ٥ٍٝ ؽو٠زٗ ٚرىجٍٗ ثم١ٛك اٌني ٚا٦ٌجٛك٠ خّق١ٖ
(85)

ٚاٌىنة هغُ أٔٗ ِنَِٛ 

ِضبي اٌزٟ رٚوة ٥ٍٝ ٘نا إٌؾٛ أل٥ٕلُ٘ فٙٛ ِجبػ ثْىً ٍِٞك فٟ اٌؾوة ٚاٌقِٖٛبد ٚأ

وض١وٖ ٥ٚل٠لٖ ٦ًٌٚ ِبوبْ ٠ف٦ٍٗ عٕى١ي فبْ ِٚٓ عبء ث٦لٖ ِٓ أ٥ٞبء ا٦ٌٙٛك ٚاٌّٛاص١ك صُ 

خِبْ ٌألٍّب١ٍ١٥ألأأالٔمالة ١ٍ٥ٙب أِو ِؤٌٛف ٥ٕلُ٘ , فىُ أ٥ٞٝ ٘ٛالوٛ 
(86)

فٟ أ٠واْ صُ كِو 

٘بء ِبع٦ٍُٙ ٚث٦ل ؽوٚة ٦ِٗ ٠ٖللْٛ لال٥ُٙ ث٦ل وً أِبْ ٚأالغوة أْ أالٍّب١ٍ١٥ٗ وبٔٛا ِٓ لٍٗ اٌل

 ع٦١ًّب .ا٦ٌٙٛك فٟ وً ٥وٗ ِٚمزوػ ٠زفمْٛ ١ٍ٥ٗ , صُ آي أِوُ٘ أْ لٚٝ ١ٍ٥ُٙ فٟ أ٠واْ 

 ٚأِب ٥وٗ إٌَبء ٚاٌجٕبد فٟ هأً وً ؽٛي ٥ٍٝ اٌقبْ ٌىٟ ٠قزبه ِب ٠و٠ل ٠ٚيٚط أالفو    

 خٗ فى١ف ثبٌْوائ٤ اٌَّب١ّ٠ٍٚاٌَ رور١ٚٗ إٌفًٛ اٌجْو٠ٗ ٠برٛأالؽوٜ أٔٗ ٠ٛى٥ٙٓ فٙٛ ِّب ال

 ٚؽف٠ ؽمٛلٙب . حاٌّوأ خ٥لَ أ٘بٔٚرْلك٘ب فٟ 

 ٚال وً اٌّؾوِبد فُٙ وؤلٛاَ ثالك ا١ٌٖٓ ٚغ١و٘ب ٠َزؾٍْٛ ٘نا أالِوؤأِب ف١ّب ٠ز٦ٍك ث     

٠زوككْٚ فٟ أٞ ؽ١ٛاْ  أِب لزً ا١ٌٍَّّٓ اٌن٠ٓ ٠نثؾْٛ اٌؾ١ٛأبد ١ٌؤوٍٛ٘ب فٙٛ أِو ّبق ٚلبً 

أْ  ُٙ ,, وّب أْ إٌم١٘ فٟ ؽىّ خالر٦وف اٌوؽّ خٚؽ١ْ خأِأٔخ وبْ ِٓ  غوةز١ٌٌٚ ِٓ اٌَّ

خٚالهؽّ خالرؤفنُ٘ ف١ٗ ّفم خمثؼ اٌؾ١ٛاْ ٥ٕلُ٘ ِئٌّ خٝو٠م
(87)

 

ِٓ اٌّئهف١ٓ ٗ ٚلل أ٥غجذ ث٦٘ أؽىبُِٙ عّب٥     
(88 )

, أال اْ  خأالٍال١ِ خٌّٛافمزٙب اٌْو٦٠

ذ وض١وٖ علًابٔفٟ ِقبٌفزٙب و حإٌٖٛٓ اٌىض١و
( 89)

... 
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د ٚرمب١ٌل وبٔذ رٕٔ اٚفٟ أ٠بَ غبىاْ ثم١ذ فٟ اٌّغز٤ّ اٌّغٌٟٛ ٚأالٍالِٟ ٚغ١وُ٘ ٥بك    

, أالأٔٗ ٚهك أْ اٌّغٛي أٔفَُٙ إٔجؾٛا أوضو  خأالٍال١ِ خ١ٍ٥ٙب ا١ٌبٍب ٚوبٔذ رٞجك ٤ِ اٌْو٦٠

ٌٕمل رٍه اٌمٛا١ٔٓ ٚا٦ٌبكاد و٤ٙٛ اٌو٠ِ ٥ٍٝ اٌمالٌٔ ٚأّجبٖ مٌه  حعوأ
(91)

 

 

 نثانثا انًبحث

 (ةأالساليي ةتطبيمات انياسا وانشريع    )

 [   ةتطبيمات غازاٌ نهياسا ]  انياساانغازاَي

 حأكاهثز١٢ُٕ  خأالفوٜ اٌقبٕ . ٚأالؽىبَ خٚاٌفم١ٙ خاٌل٠ٓ أالٍالِٟ ثىً أؽىبِٗ ا٦ٌمبئل٠   

ثؤع٦ّٙب ,  خ, ٠قزٍف ٥ٓ ثبلٟ أالك٠بْ اٌَّب٠ٚ ٙبٚاٌّغز٤ّ ِٚب ٠زورت ١ٍ٥ حإٌفٌ ٚأالٍو

ٍٛاء وبْ لٖبًٕب أٚ ر٦ي٠يًا رؾن٠وًا أٚ  خأالٍال١ِ خٚاٌؾىُ إٌبفن اٌنٞ ٠ٞجك أ٠ًٚب فٟ اٌْو٦٠

٥ٍٝ ٘نا اٌؾىُ ِٓ رغ١١و ٚؽَت  أرج١ٍغًب ٌٗ ّوٚٛ ٚأٍزضٕبءاد رج٦ًب ٌٍٛلذ ٚاٌّىبْ ِٚب ٠ٞو

ٕف١نٖ وّب روا٥ٟ ِٕٞك لجٛي ا٦ٌمً ٚمٚلٗ فٟ ر إٌٔ ٚرمل٠و اٌْبه٣ , ٚغبٌت أالؽىبَ خ١ٕغ

أ٢ْ أٚ  حاٌّٛعٛك خك٠بْ اٌَّب٠ٚألٚاٌٍٞف ف١ٗ أ٠ًٚب , ٚالرغل مٌه فٟ ٖٔٛٓ أ خروا٥ٟ اٌوؽّ

ٚكٚٔذ فٟ ٝٛا١ِو ٚأ٤ٍٝ ١ٍ٥ٙب  خٌّٚب كفٍذ أؽىبَ ا١ٌبٍب اٌّغ١ٌٛ َّب٠ٚٗ ,اٌفٟ اٌل٠بٔبد غ١و 

, ث٦ل  خرٞج١مٙب , الْ اٌج٦ل اٌْب٤ٍ ث١ٕٙب ٚث١ٓ اٌْو٦٠ خْ أٍزٙغٕٛ٘ب ٚر٦غجٛا ِٓ ؽم١مٛاٌّئهف

ف١ٙب وض١و ِٓ ا١ٌٍَّّٓ ٚفًٖٕٛب ث٦ل ١ٙٛه  خاٌززبه اٌّغٛي أِ خال٠ّىٓ ٕٚفٗ , ٌّٚب وبٔذ أِ

ثٙنا , ٠ّىٓ رٖٛه اْ ث٦٘ أؽىبَ أالٍالَ لل كفٍذ فٟ ٥مبئلُ٘ اإلأٔٗ ٌُ ٠ٖوػ  خفبْ ٥ٍٝ اٌَبؽعٕى١ي 

 .ٍالِٟألأفٟ عيء ُِٙ ِٓ ا٦ٌبٌُ  حٌه اٌٛلذ ثّب فٍفٗ اٌّغٛي ِٓ كِبه ٚأثبكأالِو الْٔغبي ا٦ٌبٌُ فٟ م

رزقٍٍٙب أاللزجبً ٚا٦ٌٚف ٥ٚلَ  خأِو فبْ ا١ٌبٍب وغ١و٘ب ِٓ اٌمٛا١ٔٓ ا١٦ٌِّٙٛٚٙب ٠ىٓ ِٓ    

ٚاٌٍٞف ٚاٌنٚق ٚا٦ٌمً ٚا٦ٌوف ا١ٌٍَُ اٌزٟ ٟ٘ ِٓ ١ِّياد اٌل٠ٓ  خوّب رفزمو اٌٝ اٌوؽّ خاٌلل

اٌّغٛي ٚأٖٔٙوٚا ف١ٗ ف١ّب ث٦لٚا٦ٌبٌُ   دٍبك امأالٍالِٟ ,
  (90)

  . 
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ٌُ ٠ٞجك غبىاْ أ٥واف ٚرمب١ٌل ا١ٌبٍب ٚؽلٖ ِٓ ٍال١ٝٓ اٌّغٛي ,أم أْ ا١ٌٍَّّٓ ِٓ     

اٌّغٌٟٛ فٟ اٌغٙبى اٌؾىِٟٛ ٚا٦ٌَىوٞ اٌّّب١ٌه للِٛا ٥ٕبٕو ِٓ اٌمبْٔٛ ٚا٦ٌوف
 (93)

, فٟ  

ا٦ٌْو خفٟ أِٛه ِٓ لج١ً اٌٍّجٌ ١٘ٚئ خ١ِٖو ٚاٌْبَ ٚأرقنٚا ث٦٘ اٌّّبهٍبد اٌّغٌٛ
(92)

 

ا١ٌبٍب فٟ ؽ١بٖ غبىاْ ِٕن ٝفٌٛزٗ ف٦وف ٥ٕٗ أٔٗ ِٕن  أِزيعذٚث٦ًٚب ِٓ لٛا١ٔٓ ا٦ٌمٛثبد  ٚلل 

٠ئافنٖ ِبٚأالرواة ٦٠ٍُّٚٙ اٌمٛا٥ل ٚاٌمٛا١ٔٓ ٚوبْ ٌٗ ِٓ ألوثبئٗ  وبْ ٠غ٤ّ أالٝفبي ,امٝفٌٛزٗ

أما ِب أفٞؤ ؽَت لٛا٥ل ا١ٌبٍب
 (94)

أكاهرٗ ٚالأكي ٥ٍٝ أ٠ّبٔٗ ثب١ٌبٍب لجً ٚث٦ل أٍالِٗ ِٓ  

,١ٕٚٚزٗ ثب١ٌٙبط ٚاٌز١ًٍٙ أصٕبء اٌؾٖبه اٌغ١ِ ٚاٌؾىُ ٥ٍٝ اٌوعبي ,
(95)

ٚلل ٝجمذ أِبِٗ  

ٌيٚعٗ أث١ٗ  حثبٌقيائٓ ا٦ٌبئل أالؽزفبٟ حلب٥ل
 (96  )

, ٚونا  صُ رؾٌٛذ اٌقيائٓ ا١ٌٗ ف١ّب ث٦ل 

أث١ٗ ثٌٛغبْ ٟٚ٘ خىٚاعٗ ِٓ ىٚع
(97 )

اٌّٖوػ ثٙب وّب ٔمً ِٓ لجً   خِٓ لٛا٥لُ٘ اٌّنِِٛ

, ِٚٓ  حِٕٚٙب أ٠ّبٔٗ ثؤألؽزىبَ اٌٝ اٌَالػ فٟ ؽبي ٚعٛك ِوّؾ١ٓ , أْ وبٔٛا أِواء أٚ لبك

 ئ٥ٗلاء وّب ٠ٞجك اٌمزً ٥ٍٝ ع٤١ّ أٖٔبهٖ ٚأثٕبألٟ٘ لزً اٌقَٖٛ ٚأ , لٛا١ُٕٔٙ اٌزٟ  آِٓ ثٙب

ٚأفٛرٗ , ٦٠ٚل مٌه ١ّئًب ِٓ اٌؾيَ ٚأالؽز١بٛ , ٚال أكي ٥ٍٝ مٌه ِٓ لزٍٗ ٚى٠وٖ ٔٛهٚى
(98)

 

ٚاِو ..ثؤ٥زمبي ع٤١ّ آي ٔٛهٚى ِٓ أثٕبء ٚأٖٔبه ٚأرجب٣ ألَ صُ ))ٕلهد أ 0396/ 696ٍٕٗ 

ٚلزٍُٙ ع٦١ًّب((
 (99)

كٚهُ٘ ع٦١ًّب ذثً ٌؾك اٌمزً ث٦ل مٌه ٔٛاثٗ ٚٔٙج 
  (011)

 . 

اٌمواه ٗ ٠غت رٕف١ن فٟ رٞج١ك ا١ٌبٍب , أْ أٚاِو ٕلهد ِٕن ٥ٙل أث١ٗ أهغْٛ أٔ حٚثٍغ ثٗ اٌْل   

ً ع٤١ّ آي اٌغ٠ٕٟٛ ف٦ضو ٥ٍٝ ٢ِفو اٌل٠ٓ ٥ٍٟ ثٓ ٕبؽت اٌل٠ٛاْ ٚلزً فٟ زاٌنٞ  ٕله ثم

ثغلاك
(010)

ٌمبء أ٥ٍٝ أل٦ًٌٚ أ٠ّبْ غبىاْ ثؤٍب١ٌت أفوٜ ٌٍمزً ٥ٕلُ٘ ٟٚ٘ اٌْٞو ٖٔف١ٓ ٚأ 

.اٌزٟ  ٟ٘ عيء ِٓ ٥م١لرٗ  ٚغ١و مٌه  اٌغجً
(013) 

بٞ ( زِٓ أِواء اٌّغٛي ث٦ل ٥مل ِغٌٍ ) اٌمٛه٠ٍ خفٟ عّب٥ ٚٝجمذ لٛا٥ل ) ا١ٌبٍب اٌىجوٜ (

ثْىً كل١ك ,  ح٦ِٚل خِواء ٚاٌغٕٛك اٌّغٛي . ألٞب١٥بد ِوٍِٛألِٕٚٙب  ِٕؼ أ, ٚلزٍٛا ع٦١ًّب

وبٔذ رغوٞ أ٠بَ عٕى١يفبْ ٚٚفك ا١ٌبٍب ,ٚ٘نا ا٦ًٌّ ٚأْ ٍجمٗ ث٦٘ اٌقٍفبء  حٚ٘نٖ اٌمب٥ل

ٍٚفىذ رؤصو ثٙب اٌّغز٤ّ أالٍالِٟ  حٚوج١و حٚاٌؾىبَ ا١ٌٍَّّٓ ٌٙنا ا٦ًٌّ ِّب ٍجت ِْبوً ف١ٞو
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مٌه ؽزٝ ٍال١ٝٓ اٌّغٛي فٟ  خ٥ٓ اٌزملَ ْٚٔو ا٦ٌلي , ٚؽغ خكِبء ٦١ٙٚذ ٚأفود اٌلٚي أالٍال١ِ

ث٦ل .   ال٠جمٝ ِٓ ٠ؤرٟ ِٓ أٚالك اٌّغٛي ٚأؽفبكُ٘ ال٠ٍّىْٛ ١ّئًب ٠َٚزغلْٚ إٌبً ف١ّب 
(012)

 

ٗ ٙ. وّب ٤ٙٚ أصٕبء رٛع حِواء ث٦ل وً أٔزٖبه ٚ غيٚأل٥ٍٝ أ خرٛى٦٠ٗ اٌقيائٓ اٌؾوث١ٚونٌه 

ص١بة اٌٝ اٌْبَ ٚأؽزالي كِْك , ؽ١ش ٚى٣ غبىاْ فيائٓ اٌٍَٞبْ ثً أٔٗ أٌيُِٙ ثؤهرلاء 

ٍٍٞبْ ِٖو أ٠ًٚب
(014)

 

ألعلاكٖ اٌّغٛي ,  خ٘نٖ اٌمٛا٥ل ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌزٟ وبْ ٠ٞجمٙب وبٔذ ثَجت رؤصوٖ ثؤ٥واف لل٠ّ    

ٚوبْ الّه أٔٗ ِزؤصو ثُٙ وّب فٟ ١ٍورٗ أم أٔٗ وبْ ٠ٖوػ أْ إٌٖو اٌنٞ ٠غوٞ ٥ٍٝ ٠ل٠ٗ 

وبْ ثٖلق ٔٛا٠ب أعلاكٖ ٥ٚي٠ّزُٙ 
(015)

 

لب١ٌُ ألأم أْ ؽىبَ أ خأالٍال١ِ خج١ك اٌْو٦٠ٞأٔٗ أًّ٘ أٚ رون ر ١ٌٌٚ ِٓ ا٦ٌلي أْ ٠مبي   

ّلْ ؽَت ث٦٘ اٌ الفٟاثْىً ربَ  فٟ ِّبٌىُٙ  خاٌقب١٦ٙٓ ٌلٌٚزٗ وبٔذ رغوٞ أؽىبَ اٌْو٦٠

 اٌزٟ ٠ؾىّٛٔٙب .واءألِأ٘ٛاء اٌؾىبَ ٚأ
 

 -: ةأالساليي ةتطبيمات غازاٌ نهشريع

ِىبْ  ٚال حٔبفنوبٔذ لجً ٚث٦ل ٍٍٕٞزٗ  بأؽىبَ ا١ٌب١ٌٌٍٚ ِٓ ا٦ٌلي أْ ٠مبي ث٦ل رٞج١ك ٍٚو٠بْ 

أٔزْو فٟ ٥ٙل علٖ  لل  ألؽىبَ اٌْو٦٠ٗ فٟ لٛا١ٔٓ كٌٚزٗ ,أم ٚهك أٔٗ ؽوَ اٌج٤١ ثبٌوثب اٌنٞ وبْ

ح ؤالؽز١بي ٚري٠ٚو اٌٖىٛن وّب وبْ ٕ٘بن ٥لثً فٟ ىِبٔٗ ٦ٌٚٛا آثبلب ثٓ ٘ٛالوٛ ,ٚأْ إٌب

اال٠ٚغٛه لل أرقنٚا مٌه اٌج٤١ اٌؾواَ ٕٚبهٚا ٠موْٙٛ آالف ِٓ ا١ٌٍَّّٓ ٚا١ٌٙٛك ٚاٌّغٛي ٚ

اٌزٟ ٌُ ٠َز٤ٞ  خاٌلٌٚ خفي٠ٕ ذ ,فؤٍزْوٜ اٌفَبك ِٚؾمخ  إٌبً صُ اٌزغبه ٚؽزٝ وزبة اٌلٌٚ

ٚى٠و آثبلب ٌّّ اٌل٠ٓ اٌغ٠ٕٟٛ 
(016)

 خِٓ اٌمٚبء ٥ٍٝ اٌوثب ٚاٌؾل ِٓ ٘نٖ اٌز٦بِالد اٌّْجٛ٘ 

 خأؽّل رىٛكاه ٚأهغْٛ ٚو١قبرٛ أٍزّود ٘نٖ اٌج٥ٛ١بد اٌّؾوِ اٌٍَٞبْ  ٚفٟ ٥ٙل

غبىاْ  ثٞوق أالؽز١بي ٚاٌزي٠ٚو , ٚثّغٟء خاٌّغ١ٌٛ خاٌلٌٚ خٚاٌغّب٥بد اٌزٟ رؤفن ِٓ في٠ٕ

ال٠ز٦بًِ أٞ ّقٔ ثبٌوثب , ٠ٚىْٛ ْ َ ٠زّٚٓ ثؤ 0398ٖ/ 085ٍٕٗ  ٌٍؾىُ إٔله ِوًٍِٛب

ثبٌّغز٤ّ اٙواه أإلوً  أىاي ٚ خثٙنا لل أ٦ِٔ اٌقيأ
(017)
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ث٤ّٕ إٌبً ِٓ أؽزَبء اٌقّو ,أم أْ اٌّغٛي  ,خأالٍال١ِ خوّب ٝجك عيء ِٓ أؽىبَ اٌْو٦٠      

أٔزْود ٣ٛ١ٌْ  ح٠ٚجلٚا أْ ٘نٖ ا٢ٌب٘و ,بٚي اٌَّىوادرٕوبٔٛا ِّٓ ٠ؾجْٛ أؽزَبء اٌقّٛه ٚ

ِٚئم٠ٗ  حِْبوً ٥ل٠ل ؾلسٚألٔٗ ر خأالٍال١ِ خاٌىفو ٚلزًب ِٓ اٌيِبْ ٥ٚلَ رٞج١ك اٌْو٦٠ خكٌٚ

ٚرْغً اٌّؾبوُ ثٕزبئظ ِب ٠غوٞ ثَجت ّوة اٌقّو ٚاٌَّىواد فؤٔٗ إٔله فٟ اٌّغز٤ّ ,

اٌزٟ أثزل٥ٙب غبىاْ وبٔذ رٕٞٛٞ  خ٠مٟٚ ث٤ّٕ ّوة اٌقّو ٚاٌَّىواد ٌٚىٓ ا٦ٌمٛث ِوًٍِٛب

ّقٔ ثؤْ ٠مج٘ ٥ٍٝ وً ٔب أْ ٔىزفٟ ه))لو  رؾذ اٌزلهط فٟ رون اٌقّو ٌٚٙنا لوه وّب لبي 

٠ٕٚيعو((  فٟ اٌّلْ ٚأالٍٛاق , ؽزٝ ٠ّو ١ٍ٥ٗ إٌبً ٠ٚٛثقٛٔٗ ف١ٕزجٗ  ٠غلٚٔٗ صّاًل
(018)

 

ٚأهثبة اٌل٠بٔبد فؤٔٗ ٠ؾًٖ وض١و ِٓ اٌغلي ح ٓ ٚاٌّالؽل١ٌٛص١ٕا ٚفٟ ِغز٤ّ ٠قزٍٜ ف١ٗ   

 ح٥ٍٝ ١ٍبك ح ا١ٌٍَّّٓ ِّب ٠َجت فٞٛه خٚاٌىفو, ثً اٌىفو اٌٖو٠ؼ اٌٍف٢ٟ اٌنٞ ٠ض١و ؽف٢١

اٌّغٛي ٚاٌزبى٠ه ث٦لَ اٌىفو  خأالؽمبك ,فؤٍو٣ غبىاْ اٌٝ ع٤١ّ اٌّّبٌه ٚفبٕحأالِٓ ٚى٠بك

٥زواٗ ٥ٍٝ اهلل ر٦بٌٝ ,ألٚأ
(019 )

ا١ٌبٍب اٌزٟ  الؽىبَ ٍِىُٙ ٚرٞج١مٗ ث٦ًٚب حٚهغُ أْ فٟ لب٥ل 

 ,أالأٔٗ وّب ٠جلٚاخأالٍال١ِ خوجبلٟ اٌقٍك ٚ٘ٛ ِب ٕوؽذ ثٗ اٌْو٦٠ خأً٘ اٌنِ خرٕٟٛ ث٦ّبٍِ

إٌٖبهٜ ّل  خٌجٌ اٌغ١به )) فىبٔذ ٥الِ خرؤصو ثؤلٛاي اٌفمٙبء اٌّموث١ٓ ا١ٌٗ ثؤٌياَ أً٘ اٌنِ

ٕفواء فٟ ٥ّبئُّٙ (( خاٌئبه فٟ أٍٚبُٝٙ ٚا١ٌٙٛك فول
 (001)

 خٌُٚ  ٠ىزف ثٙنا ثً هعؼ وف 

ولاه أ٠بَ ٘ٛالوٛ ث٦ًٚب ِٓ أِالن ا١ٌٍَّّٓ ٚع٦ٍٛ٘ب وٕبئٌ ا١ٌٍَّّٓ ٥ٍٝ إٌٖبهٜ اٌن٠ٓ ٍٍجٛا 

اٌل٠ٚلاه اٌىج١و  ٥الء اٌل٠ٓ اٌٞجوٍٟ
(000)

 . 
 

 tayCorl-انمىريهتاي )انكىريهتاي ( :

 َٚ٘ٛ اٌّغٌٍ ا٦ٌبَ اٌنٞ ٦٠ملٖ اٌّغٛي إلفز١به اٌقبْ ٍٛاء وبْ لجً ِغٟء عٕى١ي فبْ أ  

, ٦٠ٚمل أٚي أالِو وً ٥بَ , ٠ٚىْٛ ِىبْ اٌّغٌٍ اٌّملً ٘نا ٥ٕلُ٘ فٟ ِىبْ فٖت ث٦لٖ

ٚع١ًّ ٥ٍٝ عٛأت أالٔٙبه ٚا١ٌٖل ٚف١و ٚٚلزٗ كائًّبأٚي اٌوث٤١ 
(003)
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     ٥ٍٝ  ً ٌٍمٛه٠ٍزبٞ ) اٌّغٌٍ ا٦ٌبَ (  ٌز١ٖٕت عٕى١ي فبْ فبٔب ٚوبْ أٚي أعزّب٣      

          َ ٠ٕٚمً اٌغ٠ٕٟٛ أٔٗ ؽٚو  0316ٖ/  612اٌّغٛي ٚاٌّّبٌه أالفوٜ فٟ هث٤١ ٍٕٗ 

وبفٗ أالِواء ٚاٌَال١ٝٓ  ٚاٌٍّٛن ٚاٌقٛار١ٓ ِٓ إٌَبء اٌّغ١ٌٛبد 
(002)

  . ٚلبكٖ اٌغ١ِ  

     ٚرغوٞ اٌؾفالد ٚاٌّآكة ف١ٗ , خٚغ١و اٌّؾزٍ خاٌّؾزٍ حٍِٚٛن ٍٚال١ٝٓ اٌلٚي اٌّغبٚه

        خ٠غز٤ّ فٟ اٌمٛه٠ٍزبٞ ِٓ وبف أٚ ألً أٚ أوضو . وّب ٌيِبْ لل رىْٛ ّٙوًآِ ا حٌّل

   صُ اْ اٌقبْ اٌنٞ  ٖٔت ٠ٙلٞ  , ٚغ١و٘ب ٠ٚٙلٞ ث٦ُٚٙ ٌج٦٘ اٌٙلا٠ب خاٌل٠بٔبد اٌَّب٠ٚ

اٌْٙو  ح٦٠ٚبلت  ف١ٗ ِٓ ٠ْبء ِّٓ لٖو فٟ اكاء اٌٛاعت , ٚفٟ ِل ِٓ اٌّموث١ٓ  ٌّٓ ٠ْبء

 خوض١و ِٓ إٌّبفم١ٓ الثلاء فوٚٗ اٌٞب٠ٌ٥َو٣  ف١ٗ   َِزّوًا اٌزٟ ٠ىْٛ ف١ٙب اٌمٛه٠ٍزبٞ

ٚاٌق٣ٛٚ. 
(004)

 

ِغبٌٌ ٌٍمٛه٠ٍزبٞ لٖو ف١ٙب اٌٛلذ أٚ اِزل وّب فٟ عوٜ  ح صُ رٍذ ث٦ل عٕى١ي فبْ ٥مل ٥ل  

اٌقبْ و١ٛن , حٌٍمٛه٠ٍزبٞ اٌنٞ أ٦ٔمل ث٦ل أهث٤ ٍٕٛاد ِٓ ٚفب
(005)

أعزّب٥بد  حمٌه ٥لٚرٍذ 

اٌّغبٌٌ اٌىجوٜ اٌزٟ وبٔذ ر٦مل أ٠بَ عٕى١ي فبْ غبىاْ أالٔٗ وّب ٠جلٚا الرْجٗ  ٟءؽزٝ ِغ

ِٚٓ عبء ث٦لٖ 
(006)

 
 

 -وتمانيذ أخري :عادات 

ٌّٚب وبْ ؽبوًّب ٥ٍٝ فواٍبْ ٚث٦ل ر١ٖٕجٗ أ٠ٍقبًٔب ٍٍٚٞبًٔب ثم١ذ ٥ٕل اٌّغٛي ث٦٘      

ا٦ٌبكاد اٌزٟ ٌُ ٠َز٦١ٞٛا اٌزقٍٔ ِٕٙب وؤٔزيا٣ اٌو٠ِ ِٓ لالٌٔ اٌؾبٙو٠ٓ فٟ اٌّغبٌٌ 

عٕى١ي فبْ  حاٌىجبه ِٓ أٍو حٍِٛن اٌّغٛي ٚاٌمبك حأصٕبء ٚفب
(007 ) 

١ٌٍٙٛا  خٚوبٔٛا ٠م١ّْٛ أٔل٠

٠َّٚٛٔٙب ) أٚثب (  ف١ٙب
(008)

رم١ُ اٌٍٖؼ ٍٛاء وبٔذ َٔبء ٚٚهك ٥ٕلُ٘ أْ َٔبءُ٘ ٟ٘ اٌزٟ  

فٟ اٌمَُ ٚاٌؾٍف , فُٙ ٌُ  خألً إٌَبء ِٓ ٝجمبد اٌّغز٤ّ اٌّغٌٟٛ , ٌُٚٙ ٝو٠ماٌَال١ٝٓ أَ 

٘ت أٚ ثبلٟ اٌغٛا٘ون٠ٕم٦ٞٛا ٥ٓ اٌؾٍف ثبٌ
(009)

ٗ فٟ كفٓ ِٛربُ٘ ٟٚ٘ أْ جوّب ٌُٙ ٥بكٖ غو٠
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٥ٓ ا٦ٌّواْ . وّب أْ ث٦ًٚب ِٓ لزً ِٓ اٌّغٛي لٖبًٕب  حث١٦ل خاٌمجٛه فٟ ِٛا٤ٙ ِغٌٙٛرىْٛ 

 اللجو ٌٗ ثً ٠ؾوق ٠ٌٚنه هِبكٖ فٟ اٌٙٛاء .

ٍٝ ٠لٖ ثبٌْؾُ اٌنٞ ٕبك ِٕٗ أٚ ٠غَّٙب ِٞٚٓ ٥بكارُٙ أْ  ِٓ ١ٖ٠ل أٚي ١ٕل فٟ ؽ١برٗ  ر    

فؤٔٗ ٠ؤرٟ ثوأٍٗ  خفٟ ا٦ٌّوو عً أٚي ه ٥ٍٝ أٔٗ ٠غ١ل ا١ٌٖل ٚونا ٥ٕلُ٘ ِٓ ٠مزً خفٟ أٔبء كالٌ

ي ثؤالٔزٖبهإٚاٌجؤً ٚاٌزفب ح ٥ٍٝ اٌمٛ خ٦ٚ١ٌٗ رؾذ ا٦ٌٍُ كالٌ
(031) 

ؽزٝ أ٠بَ غبىاْ , فُٙ أ٥زبكٚا أْ ٠ىْٛ ٌىً ِغٌٟٛ ِْبرٟ  ٌٍّٚغٛي رم١ٍل لل٠ُ ٌُ ٠ٕم٦ٞٛا ٥ٕٗ  

ِٖٚب٠ف ٠ٕزمً ِٕٙب
 (030)

اٌزٟ  خاٌّزٕمٍ خٚ٘نا اٌزم١ٍل اٌنٞ ثمٝ ف١ُٙ ثَجت ١٦ِْزُٙ اٌجل٠ٚ 

٠ٚقبف اٌّغٛي اٌَؾو ٠ٕٚجنٚٔٗ  ُٙ اٌّلْ ٚا٦ٌٛإُ ,ٍٔىبأأ٥زبكٚا ١ٍ٥ٙب ٌُٚ ٠َٕٛ٘ب هغُ 

ّقًٖب ٠ّبهً اٌَؾو أٚ ٠غلٚا ٥ٕلٖ ّٟء ِٕٗ اْ ٚال٦٠ٍّْٛ ف١ٗ ٌٚنا ٔوٜ اٌّغٛي أما ٥ٍّٛا 

 خاٌَؾو صُ لزٍٛا ثؤث٤ْ لزٍ خثّّبهٍ خأرُٙ ف١ٙب عّب٥ حكس وض١وفؤْ ٥مبثٗ اٌّٛد ,ٚلل عود ؽٛا

١و أٚ اٌفم١و ِٓ إٌبً ألِٚال٠َزضٕٝ ِٓ ٘نا ا٦ًٌّ أ
(033)

٦٠بًِ اٌّغٛي اٌّوٙٝ اٌن٠ٓ  ٚ  

فىبٔذ ٥بكارُٙ أٔٗ ٦٠ٌيي أؽلُ٘ ٚر٤ٙٛ ٥الِٗ ٥ٍٝ َِىٕٗ  خلب١ٍ خ٠ّٛىْٛ ٥ٍٝ اٌّٛد ٦ِبٍِ

ّبء ٢ِٓ كفٛي ث١ٛد ا٦ٌأّزلد ٥ٍزٗ فال٠لفً ١ٍ٥ٗ أؽل أثلًا الٔٗ ٠ؾوَ  ٥ٚلَ اٌلفٛي ١ٍ٥ٗ ٚأما

أٚأالِواء ؽزٝ ٠ٕزٟٙ اٌْٙو اٌمّوٞ 
(032)

ما أرفك أْ اٚاٌّغٛي ٠في٥ْٛ ِٓ اٌو٥ل ٚاٌجوق , ٚ

إٔبثذ ٕب٥مٗ ّقًٖب ٌُٚ ٠ٍٙه فؤْ أفواك أٍورٗ ٚلج١ٍزٗ ٠ٞوكٚٔٗ ٥ٍٝ اٌفٛه ٚال٠مَٛ ٥ٍٝ 

أٍ٘ٗ أال ث٦ل صالس ٍٕٛاد 
(034)

ِٚٓ رٍه ا٦ٌبكاد اٌزٟ ٠ؤٌفٛٔٙب أ٦ٝبَ ا١ٌٞٛه ٥ٍٝ أالٍٞؼ   

٤ٙٚٚ ا٦ٌٞبَ ٌٙب
(035)

 اٌٝ ٠ِٕٛب ٘نا ... خثبل١ خجَِزؾ حٟٚ٘ ٥بك 

وً هعً ِغٌٟٛ ٚوبٔٛا أ٠بَ غبىاْ  حٝبئو اٌجَٛ ٥ٍٝ لٍَٕٛ خٚوّب ٥ٍٝ اٌّغٛي ٤ٙٚ ه٠ْ     

٠ور١ٚٙب ٚاٌّغٌٟٛ ٠ل٣ ٦ّوٖ  ٚال أْ اٌج٦٘ ُِٕٙ ال٠ف٦ٍٙب ١ٚب٘وًا ح٠ٕزملْٚ ٘نٖ ا٦ٌبك

ن٠ٓ ٠ٍجَْٛ ا٦ٌّبئُ , ٌٚىٓ ٘نٖ ا٦ٌمبئل أٔزمٍذ اٌٝ ا٦ٌْٛة فالف ا١ٌٍَّّٓ اٌ َِزوٍاًل

فٟ أ٠واْ ٚا٦ٌواق ,ٚالأكي ٥ٍٝ رم١ٍل إٌبً ٌٙنٖ ا٦ٌبكاد ِٓ أٍز٦ّبي  خأالٍال١ِٗ ٚفبٕ

         اكس فٟ وزبثبد اٌّئهف١ٓ  أِضبي أثٓ اٌفٟٛٝ ٕٚبؽت اٌؾٛ  خاٌٍّٖٞؾبد اٌّغ١ٌٛ
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ر١ّٛه ٌٕه ِٚٓ ث٦لٖ ِٓ ٍِٛن ٚغ١وُ٘ ثً أْ ٘نٖ ا٦ٌبكاد  ثم١ذ ٚاٌٝ أ٠بَ  بٚاثٓ ٝجبٝج

اٌّغٛي  
(036)

 

 

 : ّـــانخاتً

فٟ ع٤١ّ   خثب٦ٌلي ٚأالؽَبْ ٚوف ا٢ٌٍُ ٥ٓ اٌو١٥غبىاْ   ِؾّٛكأ٠بَ اٌٍَٞبْ  أِزبىد      

ا٦ٌّواْ,ٚأٔزْو أالٍالَ فٟ وّب أِزبىد ٥ًٛٔب ِب ثبٌوفبء ٚ ,رؾذ ٍٍٞزٗ ف٦ٚذ  اٌّلْ اٌزٟ

ٙلٖ أ٠بَ ؽىُ أٍالفٗ ِٓ كٌٚزٗ ثبٍالَ اٌّغٛي ٝب٥ٗ ٌٗ , وّب أزٖو ٥ٍٝ فِٖٛٗ اٌن٠ٓ ٚلفٛا 

 .اٌٛص١ٕٓ 

ٚاٌل٘بء ٚا٦ٌٍُ ٚا٦ٌمً ٌُٚ ١َ٠و اٌجٍلاْ رؾذ  خأٔفوك غبىاْ ٥ٓ فبٔبد اٌّغٛي ثبٌؾىّ   

ثً وبْ ٠ٕٟٛ ثب٦ٌلي ٚاٌوفك , ٌّٚب ٝج٤ فبٔبد اٌّغٛي  حٌم١ٍٛٞورٗ ثبٌمٙو ٚاٌقٛف ٚا

ٚائً ثبٌوع٣ٛ اٌٝ ) لٛا٥ل ا١ٌبٍب ( اٌزٟ ٢ّٔٙب عٕى١ي فبْ , فبُٔٙ ٌُ ٠مجٍٛا ألٍٚال١ُٕٝٙ أ

 ٠ّْٚٛ ١ٍ٥ٙب ٠ٚز٦جلْٚ ثٙب . حثغ١و٘ب ك٠ًٕب ٚلب٥ل

ٔزْبه أا٦ٌل٠ل ٍٚالَ ثؤً ٍٍٕٞزٗ ١ٚثبٍالَ غبىاْ ثلأد لٛا٥ل ا١ٌبٍب رّٚؾً ه٠ٚلًا فٟ   

ا١ٌبٍب , فمل خّٓ عبء ث٦لٖ ِٓ اٌزقٍٔ ِٓ اهس رٞج١ك ّو٦٠ٌا٦ٌٍّبء ٌُٚ ٠َز٤ٞ غبىاْ ٚال

     خوؤؽىبَ ا١٦ٌل ٚا١ٌٚبف رٞجك فٟ ٍٍٕٞزٗ, خاٌّٛهٚص خثم١ذ ث٦ًٚب ِٓ أالؽىبَ اٌمل٠ّ

ُ ٘نا ٚاٌّالثٌ ٚغ١و مٌه , ٌُٚٙ أ٠ًٚب أؽىبَ ِنِِٛٗ ٚأفوٜ ث١٦لٖ ٥ٓ اٌنٚق ٚاٌّؤٌٛف , ٚفز

فوٜ اٌزٟ غيا٘ب ألٗ ٥ٍٝ اٌّغز٤ّ أالٍالِٟ ٚاٌّغز٦ّبد أجاٌجؾش ثنوو ٥بكاد ٚرمب١ٌل غو٠

 اٌّغٛي .

 

 

 

 



 وانياسا انًغىنية                          و.د. فيصم كاظى احًذ  غازاٌ ولىاَيُّ وفك انشريعة اإلسالييةانسهطاٌ 

 و.د. سبهّ طالل ياسيٍ                                                            
 

 

 

 3102كهاٍبد ربه٠ق١خ ا٦ٌلك اٌواث٤ ٥ْو ؽي٠واْ            

         (345    ) 

  ش ـــــنهىايا

 , , فئاك ٥جل ا٦ٌّٟٞ ا١ٌٖبك خاٌّٙنأٟ , ه١ّل اٌل٠ٓ فًٚ اهلل , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , روعّ – 0

 . 78/ٓ  0اٌلاه اٌضمبف١ٗ ٌٍْٕو ,ق

 حاٌّىبْ اٌنٞ ٠ٕجذ ف١ٗ اٌٚوً , ٦ٌٍٚٗ أهاك أْ ٠ٖٛه ر٦ٍمٗ ثٗ ّٚلٚ٘ٛ  -ووّّٗ :  – 3

 / 0٘نا اٌّىبْ ٌٚىٓ مٌه ث١٦ل ث٦٘ اٌْٟء ٥ٓ ٘ىنا ِلػ , اٌّٖله ٔفَٗ , ق حعّبٌٗ ثؾواه

 ٓ82 . 

ٌقواٍبْ , صُ ثمٟ ث٦ل وبْ ٚاٌلٖ أ٠بَ لٛث١الٞ  ٚ٘ٛالوٛ ؽبوًّب ٥ٍٝ  -ٔٛهى ثٓ أهغْٛ : -2

ٚلبئلًا ٌغ١ُٛ فواٍبْ , أّزٙو ثقلِزٗ ٌَال١ٝٓ اٌّغٛي ُِٕٚٙ و١قبرٛ , ٚفبح ٚاٌلٖ أ١ِوًا 

١ِو ا٦ٌبكي ْٔؤد ث١ٕٗ ٚث١ٓ غبىاْ فِٖٛبد صُ رٖبٌؾب ,ٚوبْ اؽل ألٚثب٠لٚ ٚغبىاْ ,ٌمت ثؤ

أٍجبة أٍالَ غبىاْ ,ٚلل ٦ٌت كٚهًا ثبهىًا فٟ لزً اٌٍَٞبْ ثب٠لٚ ...ٚوبْ ٌٗ أ٥لاء ُِٕٙ ٕله 

أفوٜ , ٚأرّٙٗ ف١ّب ث٦ل ثز١ٍَُ أ٠واْ اٌٝ  حٌٗ أ٠بَ غبىاْ صُ أ١٥ل ِواٌل٠ٓ اٌقبٌلٞ اٌنٞ ٥ي

٥ٕل ٍِىٙب فقو اٌل٠ٓ  ح, ٘يَ فٟ ١َٔبثٛه ٥ٍٝ ٠ل اٌمبئل ) لزٍغ( ٚاٌزغؤ اٌٝ ٘واٍال١ٝٓ ِٖو

/ّٛاي ٌَٕٗ 32ؽ١ش لزً ٚأهًٍ هأٍٗ اٌٝ غبىاْ فٟ ح٘وا حوود اٌنٞ ٍٍؾٗ ٘نا ث٦ل ِؾبٕو

 خئٍزٗ ٥ٍٝ ؽَت لب٥لٖ اٌّغٛي . ٢ٕ٠و ,ِغٙٛي, اٌؾٛاكس اٌغب٦ِٖ , صُ لزً ع٤١ّ أفواك ٥ب696

, فئاك ٥جل ا٦ٌّٟٞ ا١ٌٖبك ,اٌّغٛي ,  0997,كاه اٌغوة االٍالِٟ ,0, ٛ خٚاٌزغبهة إٌبف٦

 .79-77,ٓ 0967,اٌمب٘وٖ ,0وثٟ  ,ٛكاه اٌىبرت ا٦ٌ

عّبكٞ  8 ثب٠لٚ فبْ ثٓ ٝواغبٞ ثٓ ٘ٛالوٛ ثٓ رٌٟٛ ثٓ عٕى١ي فبْ , رٌٛٝ إٌٍَٞٗ فٟ -4

ِٓ  خأالٍال١ِ ٖ , ٚرقٍٔ ِٓ أرجب٣ اٌٍَٞبْ و١قبرٛ أ٥فٝ أالٚلبف 694 خاالٌٚٝ ٌَٕ

ٝغبعبه , ٖٚٔت اٌٛى٠و  اٌٚوائت , ٚأ٥بك اٌؾمٛق إلٍ٘ٙب , ٥ٙل ثؤِٛه اٌغ١ِ اٌٝ أال١ِو

عّبي اٌل٠ٓ اٌلٍزغوكأٟ ٚى٠وًا ٌٗ, ٝبٌت غبىاْ ثلَ ٥ّٗ و١قبرٛ ٚكاهد هؽٝ ؽوة ث١ّٕٙب 

٥جلهلل ثٓ ٔفَٙب اٌزٟ ٖٔت ف١ٙب , ٢ٕ٠و اٌغ١بصٟ , خ٘ٛ إٌّزٖو ف١ٙب , لزً فٟ إٌَوبْ غبىاْ 
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 , رؾم١ك ٝبهق ٔبف٤ اٌؾّلأٟ , كاه ِىزجٗ اٌٙالي ,ث١وٚد  , خفزؼ اهلل , ربه٠ـ اٌلٚي أالٍال١ِ

 69. ا١ٌٖبك , اٌّٖله اٌَبثك ,ٓ 3101

 ٕالػ اٌل٠ٓ فقو أ٠جه , , ٖفلٞ , اٌ ٢ٕ٠031و , اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , /ٓ  -5

١ًٍٙ , ربه٠ـ اٌّغٛي ا٢٦ٌبَ ٚأال٠ٍقب١١ٔٓ , ٖ ,ِؤِْٛ فو٠ي  236, ٓ 4اٌٛافٟ ثبٌٛف١بد , ط

 . 365, ٓ  3117ث١وٚد , كاه إٌفبئٌ ,

     خ, روعّ خربه٠ـ أالىِٕ خِقٞٛٝ أثٛ اٌفوط عٛهع١ًٛ ثٓ ٘بهْٚ , اثٓ ا٦ٌجوٞ , -6

, ٓ 3117, اٌّووي اٌمِٟٛ ٌٍزوعّٗ ,  رٛف١ك ؽبف٠ , ِواع٦ٗ , ٍجب٥ٟ ِؾّل اٌَجب٥ٟ خّبك٠

324 . 

 . 021 -036, ٓ 0اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , ق –7

٥ٍٝ ثؾو لي٠ٚٓ , ٌغؤ ا١ٌٙب اٌٍَٞبْ ٥الء اٌل٠ٓ ِؾّل  خ٦ِٕيٌ حٕغ١و حآ٠َىْٛ : عي٠و-8

َ ٠ٚجلٚا اْ ٘نٖ  0331/ ١607ٖاًل ٍٕٗ اٌّغٛي ؽ١ش ِبد ف١ٙب مٌ حْبٖ فبهًا ِٓ ِٞبهكِفٛاى

اٌغي٠وٖ إٔجؾذ ٝب٦ًٌب ٦ٌٍَل فٟ ٥وف اٌّغٛي ؽ١ش رٛفٟ ف١ٙب ٥لُٚ٘ فٛاهىَ ّبٖ  , ٢ٕ٠و , 

, روعّٗ  خاٌْول١ خ, وٟ ٌَزؤظ , ثٍلاْ اٌقالف 78, ٓ  0اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , ق

 . 431,ٓ 0954ث١ْو فو١ٌٔ, وٛهو١ٌ ٥ٛاك , ثغلاك ,

ٟٚ٘ ٝجوٍزبْ ٠ٕمً اٌؾّٛٞ أْ أٍُ ِبىٔلهاْ ٌُ ٠نوو اإلِب٦ٍّٗ ِٓ أفٛاٖ  : ِبىٔلهاْ -9

ٌغ١الْ ٚكٌٍّبْ , ٟٚ٘ ث١ٓ اٌوٞ ٚلٌِٛ ٚاٌجؾو , وض١وح أالٝواف  حٟٚ٘ ِغبٚه إٌبً ,

ّٙبة  اٌؾوٚة . ٢ٕ٠و ا,ٚفّٗ ل١ٍٍخ أالهرفب٣ . أٍ٘ٙب وض١وٚ خٚا١ٌّبٖ ٚاٌفٛاوٙخ أّغبه٘ب ِزل١ٌ

-05-04-02ٓ , 4ط , 3117, كاه ا١ٌٖبك,ث١وٚد ,٦ِغُ اٌجٍلاْ ِٟٚ اٌل٠ٓ أثٟ ٥جلهلل اٌو

06-07 ,5ٓ/4 . 

 . 79, ٓ 0عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ ,قاٌّٙنأٟ :  –01

 . 81اٌّٖله ٔفَٗ ,ٓ –00

 .02, ٓ اٌضبٟٔ ٢ٕ٠و , اٌّجؾش    -03



 وانياسا انًغىنية                          و.د. فيصم كاظى احًذ  غازاٌ ولىاَيُّ وفك انشريعة اإلسالييةانسهطاٌ 

 و.د. سبهّ طالل ياسيٍ                                                            
 

 

 

 3102كهاٍبد ربه٠ق١خ ا٦ٌلك اٌواث٤ ٥ْو ؽي٠واْ            

         (347    ) 

ثم١ذ ِب  خأال٠ٚغٛه٠ خِٓ ِّزٍىبد اٌلٌٚ خاٌقٞب ٥ٍٝ اٌؾلٚك اٌغوث١ اٌقٞب: رم٤ ٍِّىٗ -02 

َ( . رل٥ٝ 0300ٖ/ 618( ٍٕٚٗ )0035ٖ/ ٠509مبهة لوْ ِٓ اٌيِبْ أٞ ِبث١ٓ ٍٕٗ ) 

ٚٔغؼ لبئل٘ب )) ٔٛرْٟ((  خة))ٍالٌٗ ١ٌٛ (( أٝبؽذ ثٙب )ٍالٌٗ ّٓ (ا١ٕ١ٌٖ خاٌؾبوّ حأالٍو

٘بعو ِوٖ أفوٜ لوة ٔٙو ) أ١ًِ(  خث٦ل رق١ٞٗ ِٖب٥ت ِٖٚبئت ِٓ أالٍزمواه ٚثٕبء ِل٠ٕ

ِل٠ٕٗ ثال ٍبغْٛ ((ٌٚمت ٔٛرْٟ ثٍمت ))وٛهفبْ (( ٚأ٥ٍٓ ٔفَٗ فبًٔب . ٚ٘ٛ  ٚأٍزمو لوة ))

اٌىٛهفب١١ٔٓ ٥ٚوف ا٦ٌْت اٌنٞ كاْ ٌؾىّٗ )ثبٌموافٞبئ١ْٛ( ٥ٚوفٛا  خأٚي ِئٌٍ ٌَالٌ

, اٌزؾُ اٌٍَٞبْ ٍٕغو ٦ُِٙ فٟ ٦ِووٗ رَّٝ  خأ٠ًٚب ثَالٌٗ )ٍٟ ٌٛ ( أٞ ٍالٌٗ ١ٌٛ اٌغوث١

ٚفمل اٌٍَٞبْ ٥ٍٝ أصو٘ب أهاٟٙ ِبٚهاء  حِٕىو خْ ٍٕغو ٘ي٦ِّ٠ووٗ )لٞٛاْ ( ٚ٘يَ اٌٍَٞب

إٌٙو ,عبء ث٦ل اٌّئٌٍ ٌٙنٖ اٌَالٌٗ ؽىبَ رٕبٚثٛا ٥ٍٝ ٥وُ ا٦ٌْت اٌموافٞبئٟ , أ١ٝؼ ثٙنٖ 

ه فبْ (( ٚماة ا٦ٌْت اٌقٞبئٟ ٤ِ ا٦ٌْت ا١ٌّٕبٟٔ )) وٛر١ٍْ ح٥ٍٝ ٠ل إٌب٠ّبْ ثم١بك خاٌلٌٚ

فٟ  خ٥ٍٝ ٠ٛ٘زٗ َٚٔجٗ اٌٝ أ٠بِٕب ٘نٖ ؽ١ش ٠ٛعل اٌىض١و ِٓ  اٌقٞبئ١ بف٢ًب ٌٚىٕٗ ثمٟ ِؾ

,  88-63-0ٓ/83اٌّغز٤ّ أالٍالِٟ ٚا٦ٌوثٟ .٢ٕ٠و , اٌغ٠ٕٟٛ ,ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ , ط

-88-3ٓ/86ا٦ٌجب١ٍٗ ,فئاك ثغ١ٕٛ, ث١وٚد , , ٍمٛٛ اٌلٌٚٗ خاٌغبِلٞ, ٦ٍل ثٓ ِؾّل ثٓ ؽن٠ف

91-93 . 

 . 82,ٓ ٠0ـ ,قاٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه -04 

 خاٌٛال٦ خْٚ , ّٚغً أال٠ٚغٛه إٌّٞمب٦ِٕب٘ب أالهرجبٛ ٚاٌز٦ خأال٠ٚغٛه : وٍّٗ روو١ – 05

    زبْ ٥ٍٝ ٔٙو ٍٍٕغب ٠ٍٚمت هئ١ٌ كٌٚزُٙ ة)) أ٠لٞ ّّبٌٟ ِٕغ١ٌٛب ّّٚبٌٟ ّولٟ رووَ

 . 31, ربه٠ـ اٌّغٛي , ٓ ُ. ٢ٕ٠و ٝمٛ خد (( أٞ ا٦ٌَبكٖ اٌّملٍٛل

 . 003, 0ٓعب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , قاٌّٙنأٟ ,  -06

 . 58-56اٌّٖله ٔفَٗ ,ٓ - 07

 . 013اٌّٙنأٟ ,عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ, ٓ -08

 . 014اٌّٖله ٔفَٗ ,ٓ  -09
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 . 014اٌّٖله ٔفَٗ , ٓ  -31

ٌٖٕف ِٓ أالروان ثّب ٚهاء ٔٙو ١ٍؾْٛ  حٕغ١و خٚرَّٝ أٚط ,وبٔذ لو٠أٚعبْ :   -30

. اٌجغلاكٞ , ٥جل اٌّئِٓ ثٓ اٌؾك ,  376ٓ, 2ط٢ٕ٠و . ٠بلٛد اٌؾّٛٞ , ٦ِغُ اٌجٍلاْ , 

,  0993, 0ِوإل أالٝال٣ ٥ٍٝ أٍّبء أالِىٕٗ ٚاٌجمب٣ , كاه اٌغ١ً , ث١وٚد , ٛ

 . 0ٓ,039ِغٍل

ٖ ٚأّزغً ٝج١جًب فٟ ثالٛ 645ه١ّل اٌل٠ٓ فًٚ اهلل اٌّٙنأٟ , ٌٚل فٟ ِل٠ٕٗ ّ٘ناْ ٍٕٗ -33

 اٌٍَٞبْ ٚأٍزّو ٠زمٍل ٘نا إٌّٖت فٟ ٥ٙلآثبلب , ٚرولٝ ؽزٝ ١٥ٓ ٚى٠وًا فٟ ٥ٙل غبىاْ , 

أٌٚغب٠زٛ ٚاٌٍَٞبْ أثٛ ١٦ٍل , ٚفٟ ٥ٙل أثٟ ١٦ٍل أؽى١ذ ٌٗ اٌّئاِواد ٚأٔزٙٝ أالِو ثمزٍٗ 

ٖ فٟ ٍٓ اٌضبٌضٗ ٚاٌَج١٦ٓ ِٓ ٥ّوٖ , ٚٔٙجذ ع٤١ّ أِٛاٌٗ ِّٚزٍىبرٗ .  708عّبكٞ أالٌٚٝ ٍٕٗ 

, ٚوبْ ِٓ لجً ٠ٙٛك٠ًب صُ أٍٍُ , وبْ  فٟ ا٦ٌٖو اٌّغٌٟٛ خ٦٠ل ِٓ ألٜٛ اٌْق١ٖبد أالٍال١ِ

,  خٚاٌّغ١ٌٛ خٚا٦ٌجو٠ خٚاٌزوو١ خٚا٦ٌوث١ خ٦٠وف ِٓ اٌٍغبد اٌفبه١ٍ خٚا٤ٍ أالفك غي٠و اٌضمبف

وٍفٗ غبىاْ ثزؤ١ٌف وزبة عب٤ِ ٥ٓ اٌّغٛي ٍّبٖ أٚي ِوٖ ثبٌزبه٠ـ اٌغبىأٟ ٚأوًّ اٌىزبة ث٦ل 

 اٌغيء ثغب٤ِ اٌزٛاه٠ـ .ٚفبٖ غبىاْ أصٕبء غيُٚ٘  ا٦ٌبٌُ .ٚأٍٝك ٥ٍٝ ٘نا 

ّٚ٘ناْ  خاٌٍَٞب١ٔ خفٟ ِل٠ٕ خ, ثٕٝ ِلاهً ٚلوٜ ِٚؾالد ٚأث١ٕ خٝبئٍ حوبْ مٞ صوٚ  

اٌف ٤ِٙٛ ٌلوبْ ٚكاه ٚثَزبْ  06ٚ خاالف ٦١ٙ 4111ٚاٌجٖوٖ ٚك٠به ثىو ثٍغذ أِالوٗ 

ِٖٕفبد ِٕٙب ِزبػ اٌزفب١ٍو فٟ ث١بْ أ٥غبى اٌموآْ ٚوزبة  حٚفٍف ف١َّٓ اٌف وزبة , ٌٚٗ ٥ل

فبٓ  خهٍبٌ 04إٌبٍـ ٚإٌَّٛؿ , ٚأؽٛاي اٌّفَو٠ٓ,ٚوزبة ٌٞبئف اٌؾمبئك ٠ْزًّ ٥ٍٝ 

ٙب (( فٟ ّوػ ٦ِٕٝ )) أٔب ِل٠ٕٗ ا٦ٌٍُ ٥ٍٟٚ ثبث خٚهٍبٌ خٚأعٛث خثزف١َو اٌموآْ ,ٚوزبة أٍئٍ

٢ٕ٠و , فٟ فًٚ ا٦ٌٍّبء أَ ا٦ٌمالء . خهٗ ٚهٍبٌفٟ رل٠ٚو أال خفٟ ا٦ٌّمٛي , ٚهٍبٌ خٚهٍبٌ

 . 02-03ا١ٌٖبك , ِئهؿ اٌّغٛي اٌىج١و,ٓ

٢ٕ٠و , اٌغ١بصٟ , ٥جل اهلل ثٓ ٔبف٤ اٌجغلاكٞ ) وبْ ؽ١ًب فٟ اٌموْ ا٦ٌبّو اٌٙغوٞ ( كاه  -32 

. ٠ٚجلٚا أْ ِزوعُ اٌىزبة االٍزبم ا١ٌٖبك لل أوضو أٍُ فوثٕلٖ ٥ٍٝ  57اٌٙالي ,ث١وٚد , ٓ 
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 خٍٛء ٌٍٕمً ٚف١بٔإلِٚب مٌه أ١ٗ ا٦ٌبِٗ ِٓ أً٘ ثغلاك ٌُٚ ٠َز٤ٞ اٌزقٍٔ ِٓ آصبه اٌّبٟٙ ٥مٍ

 . 0ٓ,041. ٢ٕ٠و اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ ,ق خِبٌٔأل

 . 0ٓ,041اٌّٖله ٔفَٗ, ق -34

 . 0ٓ,043اٌّٖله ٔفَٗ,ق -35

 . 0ٓ,013اٌّٖله ٔفَٗ,ق -36

 . 027-039-038 -017 013- 78, ٢ٕ٠و اٌٖفؾبد  0اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , ق -37

 . 087اٌّٖله ٔفَٗ,ٓ  -38

 . ٢ٕ٠0ٓ,087و . اٌّٖله ٔفَٗ,ق -39 

ث١ٓ ؽواْ ١ٖٔٚج١ٓ ٚك١َٔو خِٓ ِلْ اٌغي٠وح ا٦ٌوث١ حِل٠ٕٗ وج١وح ِْٙٛههأً ا١٦ٌٓ : - 21

 خٕٚبف١ٗ رغز٤ّ وٍٙب فٟ ٤ِٙٛ فز١ٖو ٔٙو اٌقبثٛه ِٕٙب ١٥ٓ أ٢ً, ١٥ٚٓ اٌو٠بؽ١ خ٥ٚغ١ج

 . 04, 02, 2ٓ, ٠بلٛد اٌؾّٛٞ , ِغُ اٌجٍلاْ , ط خ١٥ٚٓ اٌٙب١ّّ

 . 02-0ٓ,03اٌغ٠ٕٟٛ , ٥ٞب اٌٍّه,ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ , ط - 20

 35ٓقب١١ٔٓ ,ِؾّل ١ًٍٙ , ربه٠ـ اٌّغٛي ا٢٦ٌبَ ٚاال٠ٍٔفَٗ, ٢ٕ٠و , ٝمُٛ,  اٌّٖله -23

 . 086, ٓ 0986, ث١وٚد ,0ٍزبٍٟٔ ثٛي , ٝجمبد ٍال١ٝٓ أالٍالَ , ٛ ,

٠ٕٚمً ك. ِؾّل  ٕبٌؼ اٌمياى ,ٚٔماًل ٥ٓ ِٖبكه ٥لٖ أٍّٗ ٘ىنا ر١ّٛع١ٓ ثٓ ٠َٛوبٞ ثٓ  -22

ٛه ثٓ ل١لٚ فبْ كٚرَٛ ِٕٓ ثٓ ثٛكرغي , ثوربي ثٓ لجً فبْ ثٓ ر١ِٕٛنفبٚه ثٓ ْ ثٓ ثبٞ ٍٕىم

١َب١ٍٗ فٟ ا٦ٌواق فٟ ٥ٙل ا١ٌَٞو٘بٌّغ١ٌٛٗ,ِٞج٦ٗ اٌمٚبء إٌغف أالّوف , ٢ٕ٠و اٌؾ١بٖ اٌ

 ٍٕٗ0973 ٓ9 . 

, أالأٔٗ ٠نوو ثؤْ ٥ّوٖ وبْ أصٕب ٥ْو  087ٍزبٍٟٔ ثٛي , ٝجمبد ٍال١ٝٓ أالٍالَ , ٓ - 24

 ٥بًِب.

فٟ أالًٕ اٌٝ ٥جل رووٟ ٠َّٝ ) أّٔٛزى١ٓ( ؽ٢ٟ  خ: رَٕت ٘نٖ اٌلٌٚ خاٌقٛاهى١ِ خاٌلٌٚ -25

ٖ/ 471اٌَبلٟ ٥ٕل اٌٍَٞبْ اٌٍَغٛلٟ ٍل وْبٖ صُ ١٥ٓ ّؾٕٗ ٥ٍٝ أل١ٍُ فٛاهىَ ٍٕٗ  خث١١ٛف
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ٖ. 491ٌمت ٌٚلٖ لٞت اٌل٠ٓ ثقٛاهىَ ّبٖ ٥ٕل ر١٦ٕٗ ٚا١ًٌب ٥ٍٝ أل١ٍُ فٛاهىَ ٍٕٗ َ 0177

أفزالي اٌزٛاىْ  ٚٔز١غٗ ٛلٟاٌٍَغ ٚكفً ٌٚلٖ أرَو فٟ ٕوا٣ ٠ًٛٝ ٤ِ اٌٍَٞبْ ٍٕغو

ا٦ٌَىوٞ ٚا١ٌَبٍٟ فٟ أ١ٍب ثَجت اٌموافٞبٞ ٚاٌغي , ؽ١ش رّىٓ ف١ّب ث٦ل ٥الء اٌل٠ٓ رىِ 

اٌَالعمٗ  خثٓ أهٍالْ ثٓ أرَي ِٓ أالٔزٖبه ٥ٍٝ ٝغوي اٌضبٌش فٟ ِل٠ٕٗ اٌوٞ ٚأىاي ٍٍٕٞ

 .. ٢ٕ٠و , خ٢هاٟٙ اٌلٌٚٗ ا٦ٌجب١ٍ خِزبفّخفٟ ا٦ٌواق أ٠ًٚب فؤٕجؾذ أِالن اٌلٌٚٗ اٌقٛاهى١ِ

 ., اٌٖالثٟ ,٥ٍٟ ِؾّل, 92-91-89-81-79-60,ٓ 0اٌغ٠ٕٟٛ, ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ,ط

  98-3101ٓ,96,اٌّىزجٗ ا٦ٌٖو٠ٗ,ث١وٚد ,0اٌّغٛي اٌززبه ث١ٓ االٔزْبه ٚأالٔىَبه, ٛ

,  خغٛثأؽل أثٕبء اٌٍَٞبْ ٥الء اٌل٠ٓ , ٚاٌنٞ ٘وة ِٓ اٌّغٛي ٥ٕل ؽٖبه ٍّو لٕل ثب٥ -26

١ٌٖٞلَ ٤ِ اٌّغٛي ِواد  خٚوبْ فبهًٍب ّغب٥ًب ام أٍزٞب٣ اْ ٠غ٤ّ فٍٛي اٌغ١ُٛ اٌقٛاهى١ِ

ِززبث٦ٗ ؽزٝ ؽٕٛو ٚلزً ع٤١ّ أفواك ٥بئٍزٗ اإلل١ًٍ ِٓ إٔؾبثٗ أمٍ٘ذ ّغب٥زٗ ٚثَبٌزٗ 

 ؽوهٚ اٌّغٛي ِوٖ صب١ٔٗ خ ِلْ صُ ثلأ ثّٙبعّ حعٕى١ي فبْ , ٘وة اٌٝ إٌٙل ١ٍٚٞو ٥ٍٝ ٥ل

ْ , فبٔٗ وض١و ِٓ ٍِٛن أالٝواف, , عٕل اٌّغٛي فولٗ ٌّٞبهرٗ ٥وفٛا ثبٌززو اٌّغبهثٗ , ٥لٖ ِل

 َ ٢ٕ٠و, ا٦ٌو٠ٕٟ,ا١ٌَل0320ٖ/ 638ؽزٝ لزٍٗ أؽل أالوواك غلهًا ٍٕٗ ٚثمٟ ٚؽ١لًا 

, اٌٖالثٟ, اٌّغٛي اٌززبه,  081-0986ٓ,079,ث١وٚد,خا٦ٌوث١ خاٌجبى,اٌّغٛي , كاه إٌٙٚ

ٓ029-041  . 

ٚأالهث١٦ٓ ِٓ ٥ّوٖ ٚأل١ُ ٌٗ ٙو٠ؼ ٥ٍٝ عجً ّب٘ك خ اٌٖو٣ ٚ٘ٛ فٟ اٌضبِٕ خفٟ ث٦ٍرٛ - 27 

 . ٢ٕ٠313و .ٝمُٛ ٓ خرال ِٓ أ٥ّبي ِواغ خٚكفٓ فٟ ل٦ٍ

 . 229,ٓ 3116, 0ِؾّل ٥جل اٌىو٠ُ , ٛ خِئٌف ِغٙٛي , ربه٠ـ ٍغَزبْ , روعّ - 28

,  خربه٠ـ اٌلٚي أالٍال١ِ, , اٌغ١بصٟ 0ٓ/84, عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , ق٢و اٌّٙنأٟ ٠ٕ- 29

 . 389, اٌؾٛاكس اٌغب٦ِٗ ,ٓ , ِغٙٛي 51ٓ
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ِّٙال ٌْئْٚ اٌؾىُ , ٥بعيا ٥ٓ ِٛاعٙخ  ءحأ٠ٚب ٠ْٕل اٌٍنح ٚاٌٍٙٛ , ٥ل٠ُ اٌىفبوبْ وبرجًب – 41

اٌزٟ  ح٠واْ , ري٥ُ ثب٠لٚ ثٓ ٝوغبٞ ثٓ ٘ٛالوٛ اٌضٛهاأالؽلاس غ١و عل٠و ثؾىُ اٌّغٛي فٟ 

 . 362-3ٓ,361أكد اٌٝ ِمزٍٗ . ٝمُٛ, ربه٠ـ اٌّغٛي ا٢٦ٌبَ ٚاال٠ٍقب١١ٔٓ , ط

 ثْبه ٥ٛاك ٦ِوٚف , ٍالِٟ, رؾم١كألكاه اٌغوة أ, خ, اٌؾٛاكس اٌغب٦ِِغٙٛي ٢ٕ٠و ,  - 40

 /0, اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , ق 239- 238ٓ , ٥0997ّبك ٥جل اٌَالَ هإٚف  ,

 , . 52-53, ٓ خاٌلٚي االٍال١ِ, اٌغ١بصٟ ربه٠ـ  035-039ٓ

 . 0ٓ/87اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ ,ق– 43

 . 0ٓ/633اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ,ق -42

 .  0ٓ/032اٌّٙنأٟ , اٌّٖله ٔفَٗ , ق-44

 . ٢ٕ٠0ٓ,034و . اٌّٙنأٟ,عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ,ق -45

اٌّئ٠ل ثٓ أثٟ ثىو ؽ٠ّٛٗ ٕله اٌل٠ٓ أثٛ اٌّغب٤ِ أثوا١ُ٘ ثٓ ا١ٌْـ ٦ٍل اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ  -46

٥ٞب ٍِه اٌغ٠ٕٟٛ . ٚ٘ٛ  خٖ فٟ آًِ ثجوٍزبْ , ٚريٚط ِٓ أث644ٕاٌغ٠ٕٟٛ اٌْبف٦ٟ ٌٚل ٍٕٗ 

, ا٦ٌياٚٞ , ٥جبً ,  96, / ٓ 2غ١و ٕله اٌل٠ٓ اٌْبف٦ٟ , ٢ٕ٠و اٌمّٟ , اٌىٕٝ ٚأالٌمبة ط

 . 203/ ٓ 0, ط 0925,ٛ, ثغلاك ربه٠ـ ا٦ٌواق ث١ٓ أؽزال١ٌٓ

 . 312/ 0ٓعب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , ق اٌّٙنأٟ , -47

 . ٢ٕ٠315و اٌّٖله ٔفَٗ ,ٓ-48

 .  049ٓ  خ,اٌّٖله ٔفَ -49

 . 523,ٓ خ, اٌؾٛاكس اٌغب٦ِٛي ِٙغ-51

 . ٢ٕ٠0/045و اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ, ق -50

 . 091/ٓ 0اٌّٙنأٟ , اٌّٖله ٔفَٗ,ٓ ق -53

 . 68,ٓخ,أالٍىٕله٠ 0,ِٕٛٙب , ِؾّل ٖٔو, أالٍالَ فٟ آ١ٍب ِٕن اٌغيٚ اٌّغٌٟٛ  –52

 . 377, ٢ٕ٠3ٓو. ٝمًٛ, ربه٠ـ اٌّغٛي ا٢٦ٌبَ , ط -54
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لوة ِبهك٠ٓ ث١ّٕٙب فوٍقبْ ٌٚٙب أٍُ  حِٓ ٔٛاؽٟ اٌغي٠و حِْٙٛه خك١َٔو, ثٍلٖ ١٢٥ّ-55

آفو ٠مبي ٌٙب لٛط ؽٖبه , موو اٌؾّٛٞ أٔٗ كفٍٙب ٚ٘ٛ ٕجٟ ٚلل ٕبهد لو٠ٗ صُ هأ٘ب ث٦ل 

١ٌٌٚ ثٙب ٔٙو عبه , أً٘ ٢٥ُٚ أٍٛاق , ح١٢ٔو ٌٙب وجوًا ٚوضوال صالص١ٓ ٍٕٗ ٚلل ٕبهد ِٖوًا

٢ٕ٠و , ٠بلٛد ٘ب ٕؾ١ؼ إٚ٘ٛا حٚأهٙٙب ؽو خِو٠ خ١ٝج خأّٔب ّوة ٍىبٔٙب ِٓ آثبه ٥نث

 . 3ٓ/478اٌؾّٛٞ, ٦ِغُ اٌجٍلاْ,ط

 . 059,/0ٓاٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ, ق -56

  523- 520, ٓخاٌؾٛاكس اٌغب٦ِ  -57

  07-03 ,ٓ 0اٌغ٠ٕٟٛ ,ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ ,ط - 58

 2ٓ,284اٌّمو٠يٞ , اٌّٛا٠٥ ٚأال٥زجبه ثنوو اٌقٜٞ ٚآالصبه , ط -59

 . 72-٢ٕ٠73و . اٌٖالثٟ , اٌّغٛي اٌززبه , ٓ-61

 خرٛف١ك ؽبف٠,اٌّووي اٌمِٟٛ ٌٍزوعّ خّبك٠ خ,روعّ خ٠ـ أالىِٕهرب خأثٓ ا٦ٌجوٞ, ِقٞٛٝ -60

 . 44-42, ٓ  3117,  0, ِٖو , ٛ

 . 66-64-63, ٓ 0اٌغ٠ٕٟٛ , ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ ,ط -63

 . 67-66-62,ٓ 0,طاٌّٖله ٔفَٗ -62

, وبْ  خٚفٟ فْٕٛ ا٦ٌٍَٛ ٚال١ٍّب اٌىزبث حأّزٙود ثبٌفًٚ ٚا١ٌَبك حاٌغ٠ٕٟٛ , ِٓ أٍو  - 64

 ٚوبْ ٍىور١وًاٌٍمبئل  اٌّغٌٟٛ أهغٛٔؾبوُ فواٍبْ ٚرٌٛٝ إٌّٖت ث٦لٖ  ٚاٌل اٌغ٠ٕٟٛ وبرجًب

٥ٍٝ ا٦ٌواق ث٦ل ِمزً ٥ّبك اٌل٠ٓ اٌمي٠ٕٟٚ , أ٥بك ٌألٍالَ هٚٔمٗ  ًب ٌٙٛالوٛ اٌنٞ ٖٔجٗ ؽبوّ

 خفٟ ر١ٍَ خٖٕفبد ربه٠ـ فبرؼ ا٦ٌبٌُ ) عٙبْ وْبٞ (ٚهٍبٌِٕالؽبد ِٓ ألٌٚٗ وض١و ِٓ أ

ٗ ثؤع٦ّٙب ؽَت زٚأ٦ّبه رٛفٟ ثؤهاْ صُ أث١لد ٥بئٍ خئً اٌز١ٍَفٟ م٠ً هٍب خأالفٛاْ ٚهٍبٌ

ا٦ٌٍٟ , ف١ًٖ وب١ُ أؽّل ,٥الء اٌل٠ٓ اٌغ٠ٕٟٛ  ٢ٔبَ ا١ٌبٍب ثَجت أرٙبِبد ٚعٙذ ٌٗ .٢ٕ٠و

 هٍبٌٗ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهٖ , و١ٍٗ أ٢كاة عب٦ِٗ  اٌجٖوٖ , ٚوزبثٗ ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ ,

, أثٓ اٌفٟٛٝ , وّبي اٌل٠ٓ ٥جل اٌوىاق , ا١ٌْجبٟٔ , رٍق١ٔ ِغ٤ّ  ا٢كاة  0-69ٓ, 0997
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غُ أالٌمبة , رؾم١ك ,ِٖٞفٝ عٛاك , ِٞج٥ٛبد ِل٠و٠خ أؽ١بء اٌزواس اٌمل٠ُ , ثغلاك, ٦فٟ ِ

 . 0125-3ٓ,0124, ق 4ط

 . 60,ٓ 0اٌغ٠ٕٟٛ ,ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ ,ط -65

 . 0ٓ,63اٌغ٠ٕٟٛ , اٌّٖله ٔفَٗ,ط -66

 . 0ٓ,65له ٔفَٗ,طاٌّٖ - 67

 . 228ا١ٌٖبك,فئاك ٥جل ا٦ٌّٟٞ ,اٌّغٛي فٟ اٌزبه٠ـ,ٓ -68

 . 0ٓ,63اٌغ٠ٕٟٛ,ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ,ط-69

 . 63اٌّٖله ٔفَٗ,ٓ  -71

 . ٢ٕ٠69و . اٌٖالثٟ . اٌّغٛي اٌززبه٠ٓ ث١ٓ أالٔزْبهٚأالٔىَبه, ٓ-70

,كاه ٕبكه, خٚاٌلٚ ي  اٌٍّٛو١ خاٌٍَٞب١ٔ ك اةاثٓ ٝجبٝجب, ِؾّل ثٓ ٥ٍٟ , اٌفقوٞ فٟ أ٢ -73

 . 54ث١وٚد , ك.د, ٓ

 . 54, اثٓ ٝجبٝجب, اٌفقوٞ , 043ٓ-٢ٕ٠0ٓ,65و اٌغ٠ٕٟٛ , ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ, ط-72

 . 320اٌغ٠ٕٟٛ , ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ , ٓ -74

 . 073,ٓ 0اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ,ق -75

 . 0ٓ,60,ط., اٌغ٠ٕٟٛ , ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ  073ٌّٖله ٔفَٗ,ٓ ا٢ٕ٠و -76

١ٍّذ ثٙنا أالٍُ ,ٕٚ٘بن  خثمو٠ خٚال٦ حا١ٌْت: عجً ّّبي ّوق ٚاٍٜ , ٠ٚجلٚا أٔٙب ثٍل -77

ِٓ ٠بلٛد اٌؾّٛٞ ٚاثٓ ٥جل اٌؾك اٌجغلاكٞ  إلأْ واًلاثؤألٍُ ٔفَٗ,  خعجً فٟ ِىٗ اٌّىوِ

-278, 0ٓد اٌؾّٛٞ ٦ِغُ اٌجٍلاْ , ط٢ٕ٠ٛو , ٠بل حٌُ ٠ٕمال ٌٕب ١ّئًب ٥ٓ ٘نٖ اٌجٍل( 729)د

 . 834-3ٓ,832غلاكٞ,ِوإل االٝال٣ , طاٌج, اثٓ ٥جل اٌؾك  279

 .079اٌّٖله ٔفَٗ ,ٓ  -78

 . ٢ٕ٠62و اٌغ٠ٕٟٛ , ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ , ٓ -79

 . 62اٌّٖله ٔفَٗ, ٓ  -81
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, ِٞج٦ٗ  خفٟ ا٦ٌواق فٟ ٥ٙل ا١ٌَٞوٖ اٌّغ١ٌٛ خاٌمياى , ِؾّل ٕبٌؼ , اٌؾ١بٖ ا١ٌَب١ٍ -80

 . 37, ٓ 0971اٌمٚبء ,إٌغف أالّوف ,ٛ, 

اٌّْبٔبً, هعً اٌل٠ٓ اٌّغٌٟٛ ٥ٕلُ٘ .  ٠َّٚٝ )) رت رٕىوٞ (( ٌٚٗ عوا٠بد ِٚىبْ  -83

,  0فبٓ ٦٠ٚفٝ ِٓ وً اٌوٍَٛ لٍذ أٚ وجود , ٢ٕ٠و اٌغ٠ٕٟٛ , ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ , ط

ٓ225 . 

 . 225, ٓ  01أثٓ أالص١و , اٌىبًِ فٟ اٌزبه٠ـ ,ط -82

 . 07, ٓ خا١ٌَب١ٍ حاٌمياى , اٌؾ١ب . ٢ٕ٠و 68, 0ٓاٌغ٠ٕٟٛ , عٙبْ وْبٞ , ط -84

 خث١وٚد, اٌّىزج 0ٔزْبه ٚاالٔىَبه ,ٛألاٌٖالثٟ , ٥ٍٟ ِؾّل ,اٌّغٛي اٌززبه ث١ٓ أ -85

 . 74,ٓ 3101,  خا٦ٌٖو٠

أِٓ ثٗ ِؾّل اٌٖبكق ١ٍ٥ٗ اٌَالَ ٚلل  ع٦فو أالِبَاٌٝ أٍّب١٥ً ثٓ  خَٔج : خاالٍّب١ٍ١٥ -86

ٔزْود أأٍّب١٥ً هغُ ٚفبرٗ لجً ٚاٌلٖ)١ٍ٥ٗ اٌَالَ(  ٌلٖ ٚ خِٓ إٔؾبة أالِبَ ثبِبِ ث٦ًٚب

ت اٌقٍفبء اٌٝ ٥ٍٝ ٥مبئلُ٘ ٠ٕٚزَ خاٌفب١ّٝ خك٥ٛرُٙ فٟ أ٠واْ ٚاٌْبَ ِٖٚو , ٚلبِذ اٌلٌٚ

أٍّب١٥ً ٚرّىٓ اٌؾَٓ ثٓ اٌٖجبػ ِٓ ْٔو ك٥ٛرُٙ فٟ لي٠ٚٓ ٚأٝوافٙب ٚعبء ث٦لٖ  ك٥بح ؽزٝ 

 خئٗ ل٦ٍبٖ( كِو اٌّغٛي لال٥ُٙ اٌزٟ ر٦ل أوضو ِٓ 655ِأفو ؽىبُِٙ  هوٓ اٌل٠ٓ فٛهّبٖ ) د

, أهًٍ اٌٝ ٕالػ ٌل٠ٓ اهلل ٚأثبكُٚ٘ ٥ٍٝ آفوُ٘ , وبْ آفو فٍفبء أالٍّب١ٍ١٥خ ثّٖو ا٦ٌبٙل 

 و , اٌغ٠ٕٟٛ , ربه٠ـ عٙب١ٌْٕمن ِٖو ِٓ أالفؤغخ صُ غله ثٗ ٚلزٍٗ ٚأً٘ ث١زٗ ع٦١ًّب ٢ٕ٠اٌل٠ٓ 

, ا٦ٌٍٟ , ف١ًٖ وب١ُ, ٥الء اٌل٠ٓ اٌغ٠ٕٟٛ , اٌّٖله اٌَبثك ,  086, ٓ 2طوْبٞ ,

ٓ030 

 . 43ٝمُٛ , ربه٠ـ اٌّغٛي , ٓ  -87

 . 75-74اٌٖالثٟ , اٌّغٛي اٌززبه, ٓ  -88

  43-29-27-٢ٕ٠26و, اٌّٖله ٔفَٗ,ٓ – 89

 ,75اٌّٖله ٔفَٗ , ٓ  -91
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 57اٌّٖله ٔفَٗ,ٓ -90

 . 282, 0ٓقاٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ ,  -93

 . 024,ٓ 0992,ٛ,  خفٟ أالٍالَ , لوٝج خا١ٌَبٍ خ٠ٌٌٛ , ثؤبه ,ٌغ -92

 . 80/ 0ٓاٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ ,ق -94

  89اٌّٖله ٔفَٗ , ٓ -95

 . 84ٗ,ٓاٌّٖله ٔفَ -96

أث١ٗ  خ٠غ٦ً ثٌٛغبْ ىٚع حفٍٜ اٌّٙنأٟ ٚكفب٥ًب ٥ٓ اٌٍَٞبْ غبىاْ اٌؾبثً ثبٌٕبثً فّو  -97

الٕؾبة ٦ّٔزٗ وبْ  ٖ رْجٙٙب , ٚؽزٝ ٠لاف٤ ٥ٓ ٍٍٞبٔٗ ٠ٚملَ أال٥ناهأ٠غ٦ٍٙب اِو حِٚو

رئول أٔٙب  خ٠جوٜء ٍبؽزٗ ثْزٝ اٌٖٛه .ٚؽً ٘نا أالّىبي اثٓ ؽغو ا٦ٌَمالٟٔ ؽ١ٓ هٜٚ هٚا٠

وبٔذ  ٚأٔٙب أ٠ٚباٌىبفو  خاى اٌيٚاط ِٓ ىٚعأفزٝ اٌفمٙبء ثغٛ ح١ٍ٥ٗ ِٓ اٌوك أث١ٗ ٚفٛفًب خىٚع

 . 2ٓ/302ؽ١له آثبك اٌلوٓ ,ط خ. ٝج٦ خ. ٢ٕ٠و اٌلهه اٌىبِٕحوبفو

ِٓ غبىاْ  خ٥بكٌ خف١و ثّؾبوّألفٟ اٌؾٛاه اٌنٞ عوٜ ث١ٓ لزٍغ ّبٖ ٚٔٛهٚى وبْ ٠ؤًِ أ -98

الٔٗ ٠وٜ ٌُ ٠ورىت مٔجب ٠َزؾك اٌمزً ٚأٔٗ غ١و ِؤصَٛ صُ لزً ّٚك ٖٔف١ٓ ٥ٍٝ ٥بكح اٌّغٛي 

, ٢ٕ٠و . اٌّٙنأٟ , عب٤ِ ٚأهًٍ هأٍٗ اٌٝ ثغلاك ١ًٚ هأٍٗ فٟ ثبة ا٠ٌٕٛٝ ٥لح ٍٕٛاد 

 . 522, ٓ  خ, ِغٙٛي , اٌؾٛاكس اٌغب٦ِ 048, 0ٓق اٌزٛاه٠ـ ,

 . 040, 0ٓاٌّٖله اٌَبثك ,ق -99

 . 522, ٓ  خِغٙٛي , اٌؾٛاكس اٌغب٦ِ  -011

 . 091, 0ٓاٌّٖله ٔفَٗ , ق -010

  اٌٍٛاٛ ٚاٌزٟ ر٦ل ِٓ أوجو اٌفٛاؽِ  خاٌْب٘ك ٟ٘ فٟ عو٠ّ أ٥ٍٝ  ِٓ اٌوِٟأْ   -013

 ٚآالصبَ .

 . 086اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , ٓ -012
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 . 062اٌّٖله ٔفَٗ , ٓ -014

 . 079, 0ٓاٌّٖله ٔفَٗ , ق-015

أ٠بَ ٘ٛوٛٚآثبلب  خثٙبء اٌل٠ٓ اٌغ٠ٕٟٛ , ٚى٠و ِّبٌه اٌلٚي اال٠ٍقب١ٔثٓ ِؾّل ثٓ ِؾّل  -016

وّب لوة  حِٓ ِْبوً ٥ل٠ل خأل٠ٍقب١ٔأ خِنثنثًب أٔمن اٌلٌٚ خٚأؽّل رٛوٛكاه , وبْ ٥بٌٟ اٌّٙ

٥بئٍزٗ ٌٍؾىُ ِٕٚٗ أفٖٛ ؽبوُ ا٦ٌواق ٥ٞب اٌٍّه ٌٚٚلٖ ثٙبء اٌل٠ٓ ؽبوُ إٔفٙبْ , لزً أ٠بَ 

ِغٙٛي  , ّٚٞو ٖٔف١ٓ ٚأث١لد ٥بئٍزٗ ثبٌىبًِ ِٓ اٌىجبه ٚاٌٖغبه . ٢ٕ٠و ( ـ682٘أهغْٛ )

 . ا٦ٌٍٟ , ٥الء اٌل٠ٓ اٌغ٠ٕٟٛ , 234ربه٠ـ اٌيِبْ ٓا٦ٌجوٞ ,,252,ٓ خاٌؾٛاكس اٌغب٦ِ

ٓ71-73 . 

 . 259-257-256, ٓ ٢ٕ٠0و اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , ق -017

 265-264اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , ٓ -018

 . 326اٌّٖله ٔفَٗ , ٓ  -019

 . 532, ٓ خِغٙٛي ,اٌؾٛاكس اٌغب٦ِ -001

,  خٌجٌ اٌغ١به ث١ٓ ا٤ٌّٕ ٚاالثبؽ خ. ثمٟ أٌياَ أً٘ اٌنِ ٢ٕ٠532و اٌّٖله ٔفَٗ , ٓ  -000

,  خ٠جصُ أى٠ً ا٤ٌّٕ ٟٚ٘ ١ٍبٍٗ غو خٌجَٗ ِوٖ صب١ٔ خأٔٗ ٌّب هؽً ِٓ ثغلاك أِو ثؤً٘ اٌنِ اما

 . 522اٌّٖله ٔفَٗ , ٓ

 . 89-87اٌٖالثٟ , اٌّغٛي اٌززبه , ٓ  -003

, وبٔذ إٌَبء اٌّغ١ٌٛبد ا٦ٌّوٚفبد  62, ٓ 0اٌغ٠ٕٟٛ , ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ , ط -002

ِواء ثً ٚؽزٝ ر١ٖٕت ألا٦ٌّب٘لاد ٚر١ٖٕت اٌٍّٛن ٚأثبٌقٛار١ٓ ٌٙٓ اٌؾً ٚا٦ٌمل ٚأثواَ 

 .087-086/ ٓ 3ٚاٌٞب٥ٗ ٌٙٓ . ٢ٕ٠و اٌّٖله ٔفَٗ , ط ٍزّب٣ألاٌقبْ ٚأ

 . 30فٟ ا٦ٌواق , ٓ  خا١ٌَب١ٍ ح. اٌمياى اٌؾ١ب 67, 0ٓاٌّٖله ٔفَٗ , ط -004

 . 340 -341, ٓ ٢ٕ٠0و اٌغ٠ٕٟٛ , ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ , ط -005
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 . 58, ٓ 0عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , قاٌّٙنأٟ ,  -006

 ال٠مزٔ موو٘ب ٥ٕل اٌّٙنأٟ االأٙب ِغبٌٌ أالفواػ ٚاٌَوٚه ٚاٌٍٙٛ صُ أٔمٚبئٙب -007

 . 010 -95, ٓ  0اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , ق -008

 . 000اٌّٖله ٔفَٗ , ٓ  -009

 . 033اٌّٖله ٔفَٗ ,  -031

 7.  68, ٓ 0, ربه٠ـ  عٙبْ وْبٞ , طاٌغ٠ٕٟٛ   -030

( أٔٗ ٦٠ًّ ثبٌَؾو ٚلل كً 680يكٞ )دا١ٌ ٍّهوبٔذ أؽلٜ اٌزُٙ اٌزٟ أٌٖمذ ثّغل اٌ  -033

ٌٗ ٝالٍُ رؾذ ص١بثٗ , ٚث٦ل أرٙبِبد ٥لح لزً ٍٍٚـ هأٍٗ ٚؽًّ اٌٝ ثغلاك ّٜٚٛ ا٦ٌٛاَ ٌؾّٗ 

 ,ا٦ٌٍٟ , ٥الء اٌل٠ٓ اٌغ٠ٕٟٛ ٚوزبثٗ ربه٠ـ عٙب456ْٚأوٍٖٛ . ِغٙٛي , اٌؾٛاكس اٌغب٦ِٗ, ٓ

 .   35وْبٞ , ٓ

 . 94اٌٖالثٟ , اٌّغٛي اٌززبه , ٓ  -032

فٟ  خ, أٍواء ِٙلٞ , أصو اٌمجبئً اٌززبه٠ 254ٓ ٢ٕ٠و ا١ٌٖبك اٌّغٛي فٟ اٌزبه٠ـ ,  -034

 . 52, ٓ  خْٔبٝبد اٌّغٛي ا٦ٌَىو٠

  351, ٓ  0اٌّٙنأٟ , عب٤ِ اٌزٛاه٠ـ , ق  -035

ٚائً أل, ؽٛي أٔزْبه اٌقوافبد ث١ٓ اٌّغٛي أ .٢ٕ٠76و , اٌٖالثٟ , اٌّغٛي اٌززبه , ٓ  -036

 . 258-255 -254-٢ٕ٠252و ا١ٌٖبك , اٌّغٛي فٟ اٌزبه٠ـ ,ٓ 
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 ادر ـــــانًص

 -: ةونيألانًصادر أ

(, ِوإل أالٝال٣ ٥ٍٝ أٍّبء 729اٌجغلاكٞ, ٕفٟ اٌل٠ٓ ٥جل اٌّئِٓ ثٓ ٥جل اٌؾك )د -0

 . 0993, كاه اٌغ١ً , ث١وٚد,0ٚاٌجمب٣ , رؾم١ك ٥ٍٟ ِؾّل اٌجغبٚٞ ,ٛ خأالِىٕ

( ربه٠ـ عٙبْ وْبٞ , روعّٗ ١ٙبء 680اٌغ٠ٕٟٛ ,٥الء اٌل٠ٓ ٥ٞب اٌٍّه ثٓ ِؾّل)د -3

 . 0958, ك. د , 0اٌل٠ٓ اٌقبلبٟٔ ,رؾم١ك ِؾّل ٥جل اٌٛ٘بة اٌمي٠ٕٟٚ , ٛ

بء ا٦ٌّو ,رؾم١ك , عبك ( أثٕبء اٌغجو ث845ٕأثٓ ؽغو, ّٙبة اٌل٠ٓ ا٦ٌَمالٟٔ,) د -2

 . 0966اٌؾك, اٌمب٘وٖ, 

ٖ(, ٦ِغُ اٌجٍلاْ ,كاه ٕبكه , 636اٌؾّٛٞ,ّٙبة اٌل٠ٓ ٠بلٛد ٥جلهلل اٌوِٟٚ ,)د -4

   3117ث١وٚد,

ٚاٌلٚي  اٌٍَٞب١ٔٗ ٖ(,اٌفقوٞ فٟ أ٢كاة717, ِؾّل ثٓ ٥ٍٟ ا٦ٌٍٛٞ,)دباثٓ ٝجبٝج -5

 . 0963ِؾّل ٥ٍٟ  ٕج١ؼ ,أالى٘و , خ,ِْٕٛهاد ِىزجخأالٍال١ِ

, اٌمب٘وٖ , كاه 0( , ربه٠ـ ِقزٖو اٌلٚي , 685ٛاثٓ ا٦ٌجوٞ , غو٠غٛه٠ًٛ ) د  -6

 . 3110ا٦ٌوث١ٗ,  أ٢فبق

رٛف١ك ؽبف٠ , ِواع٦ٗ ٍجب٥ٟ  خّبك٠ خ, روعّ خربه٠ـ أالىِٕ خ, ِقٞٛٝ-------------- -7

 . 3117ِؾّل اٌَجب٥ٟ ,ِٖو , اٌّووي اٌمِٟٛ ٌٍزوعّٗ , 

فٟ اٌْوق , رؾم١ك ٝبهق  خغلاكٞ , ربه٠ـ اٌلٚي أالٍال١ٌِغ١بصٟ , ٥جلهلل ثٓ فزؼ اهلل اٌجا -8

 . 3101, ث١وٚد , كاه ِٚىزجٗ اٌٙالي , 0اٌؾّلأٟ , ٛ ٔبف٤ اٌؾّل

ٖ( رٍق١ٔ ِغ٤ّ أ٢كاة فٟ 732أثٓ اٌفٟٛٝ, وّبي اٌل٠ٓ ٥جل اٌوىاق ا١ٌْجبٟٔ,)د -9

 ِٞج٥ٛبد ِل٠و٠ٗ أؽ١بء اٌزواس اٌمل٠ُ .٦ِغُ أالٌمبة, رؾم١ك, ِٖٞفٝ عٛاك , 
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, كاه اٌغوة أالٍالِٟ , 0, ٛ خٚاٌزغبهة إٌبف٦ خٛاكس اٌغب٦ِاٌؾٖ(  8ِغٙٛي ,) ق -01

0997 . 

 . 3116, 0ِؾّل ٥جل اٌىو٠ُ,ٛ خ, ربه٠ـ ٍغَزبْ , روعّ----------- -00

,  , اٌمب٘و0ٖاٌّٙنأٟ , ه١ّل اٌل٠ٓ فًٚ اهلل , روعّٗ فئاك ٥جل ا٦ٌّٟٞ ا١ٌٖبك , ٛ -03

 . 3111ٚإٌْو , خكاه اٌضمبف

 

  -انًراجع انحذيثّ :

ِٓ ا٦ٌٙل اٌّغٌٟٛ اٌٝ ٤ٍِٞ  خاٌْول١ خاٌَو٠ب١ٔ خأثٛٔب , أالة اٌج١و , ربه٠ـ و١َٕ -0

 . 3112,ث١وٚد , كاه اٌّْوق , 3اٌموْ اٌزب٤ٍ ٥ْو , ٛ

 اٌز١ّّٟ , ع٦فو ٥جل اهلل  ع٦فو ,  اٌقجو إٌبف٤ ٥ٓ ؽىُ اٌّغٛي أال٠ٍقب١١ٔٓ -3

 . 3110, 0ٚاٌغالئو٠ٓ فٟ ا٦ٌواق , ٛ

, ث١وٚد 0ٚأالٔىَبه , ٛ اٌّغٛي اٌززبه٠ٓ ث١ٓ  أالٔزْبهاٌٖالثٟ , ٥ٍٟ ِؾّل ,  -2

 . 3117,كاه إٌفبئٌ , 

 خا٦ٌوث١ خا١ٌٖبك , فئاك ٥جل ا٦ٌّٟٞ ,اٌّغٛي فٟ اٌزبه٠ـ, ث١وٚد , كاه إٌٙٚ -4

,0971. 

, كاه اٌىبرت 0ٌّٙنأٟ,ٛاٌل٠ٓ فًٚ اهلل ا ا١ٌٖبك, ِئهؿ اٌّغٛي اٌىج١و ه١ّل -5

 .0967ا٦ٌوثٟ, اٌمب٘وٖ,

,ث١وىد , كاه 0ٝمُٛ, ِؾّل ١ًٍٙ , ربه٠ـ اٌّغٛي ا٢٦ٌبَ ٚأال١ٌقب١١ٔٓ , ٛ -6

 .3117إٌفبئٌ , 

 .0925ا٦ٌياٚٞ ,٥جبً , ربه٠ـ ا٦ٌواق ث١ٓ أؽزال١ٌٓ,ثغلاك, -7

 .0986,ث١وٚد,خا٦ٌوث١ خا١ٌَل اٌجبى, اٌّغٛي, كاه إٌٙٚا٦ٌو٠ٕٟ,  -8
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, خاٌّغ١ٌٛ حفٟ ا٦ٌواق  فٟ ٥ٙل ا١ٌَٞو خا١ٌَب١ٍ حِؾّل ٕبٌؼ كاٚك , اٌؾ١باٌمياى ,  -9

 . 0971إٌغف أالّوف, 

ثغلاك  ث١ْو فو١ٌَٔ , وٛهو١ٌ ٥ٛاك , خ, روعّ خاٌْول١ خٌَزؤظ, وٟ , ثٍلاْ اٌقالف -01

 ,0954 . 

 . 0984,أالهكْ,كاه اٌج١ْو ,0ِؤِْٛ , فو٠ي عواه , اٌّغٛي أؽلاس ٚأ٦ّبه , ٛ -00

 


